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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1.  Proyek Konstruksi  

Proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk membuat suatu 

produk atau jasa yang unik. Kata “sementara” berarti setiap proyek memiliki 

awal dan akhir yang pasti, sedangkan kata “unik” maksudnya setiap produk 

maupun jasa berbeda satu dengan yang lain meskipun memiliki jenis yang 

berkemiripan (Duncan, 1996).  

Proyek konstruksi adalah proyek yang berkaitan dengan upaya 

pembangunan sesuatu bangunan infrastruktur, yang umumnya mencakup 

pekerjaan pokok yang termasuk dalam bidang teknik sipil dan arsitektur 

(Dipohusodo, 1996).  

 

2.2. Manajemen Risiko Pada Proyek Konstruksi 

Pengertian risiko beragam jenis menurut para pakar, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Risiko merupakan rangkaian kejadian akibat dari elemen 

ketidakpastian, dalam konteks proyek hal ini merupakan kesempatan 

terjadinya suatu kejadian yang dapat memberi dampak bagi tujuan 

proyek (Cooper, dkk, 2005). 

b. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang di luar yang 

diharapkan (Soeharto, 1999). 



7 
 

c. Risiko adalah sebuah tahap dimana terdapat kekurangan informasi, 

tetapi dengan melihat pengalaman masa lalu, lebih mudah untuk 

mempredikisi masa depan. Dengan demikian, terjadinya suatu kejadian 

dapat diperkirakan dan diketahui (Winch, 2002). 

d. Risiko merupakan pernyataan atas sesuatu yang terjadi akibat 

kurangnya pengetahuan. Risiko adalah celah pada pengetahuan yang 

mengandung ancaman bagi proyek (Cleden, 2009). 

Elemen-elemen utama dari risiko antara lain (Kerzner, 1995): 

a. Kejadian (event), yaitu peristiwa atau situasi yang terjadi pada tempat 

tertentu selama selang waktu tertentu. 

b. Kemungkinan (likelihood), merupakan deskripsi kualitatif dari 

probabilitas atau frekuensi. 

c. Dampak (consequences), yaitu hasil dari sebuah kejadian, baik 

kuantitatif, maupun kualitatif, yang berupa kerugian ataupun 

kehilangan. 

Risiko harus dipertimbangkan pada tahap pertama proyek konstruksi 

berlangsung, dan kegiatan manajemen risiko harus berjalan selama kegiatan 

proyek masih berlangsung. Perencanaan dan kegiatan manajemen risiko 

merupakan hal yang tak terpisahkan dari suatu proses manajemen sebuah 

organisasi, sehingga risiko proyek yang tidak terkelola dengan baik dapat 

berdampak buruk bagi penyelesaian proyek. 
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Dalam pelaksanaannya, manajemen risiko terdiri dari beberapa 

tahapan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang 

langkah-langkah sistematis untuk menangani risiko. 

2.2.1. Perencanaan Manajemen Risiko 

Perencanaan manajemen risiko (planning) merupakan proses untuk 

menentukan bagaimana menangani risiko untuk sebuah proyek. Perencanaan 

proses manajemen risiko penting untuk memastikan tingkat, jenis, dan 

visibilitas manajemen risiko sepadan dengan risiko dan kepentingan proyek 

terhadap organisasi (PMBOK, 2008). 

2.2.2. Penilaian Risiko (Assessment) 

Terdiri atas proses identifikasi dan analisis area-area dan proses-proses teknis 

yang memiliki risiko untuk meningkatkan kemungkinan dalam mencapai 

sasaran biaya, kinerja, dan waktu penyelesaian proyek. 

A. Identifikasi Risiko 

Identifikasi risiko merupakan proses penentuan risiko dari segala 

aspek proyek. Proses ini haruslah luas mengingat risiko yang tidak 

teridentifikasi tidak dapat ditindaklanjuti. Tujuan dari identifikasi risiko 

adalah untuk memperoleh risiko yang mungkin akan terjadi sehingga dapat 

dikelola (Cooper, dkk, 2005; PMI, 2004). 

 

Identifikasi risiko bersifat sangat subyektif dan bergantung kepada 

pengalaman sebelumnya, analisa teori, dan penilaian tim proyek beserta 
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pakar, sulit diukur secara pasti, namun harus digunakan dalam suatu proyek 

guna meminimalisir risiko. Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi risiko, yaitu: 

a. Brainstorming 

b. Penyelidikan pengalaman proyek dari dalam maupun luar negeri, 

termasuk analisa laporan dan audit setelah penyelesaian proyek 

c. Checklist 

d. Interview dan diskusi kelompok 

e. Analisa skenario 

f. Survei dan kuesioner 

g. Analisis struktur rincian kerja 

Pada dasarnya, identifikasi risiko diawali dengan menyusun daftar 

kejadian-kejadian yang tidak diharapkan di proyek yang mungkin 

menyebabkan kegagalan dalam mencapai sasaran proyek. Sumber daya 

dalam identifikasi risiko dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber yang obyektif 

Kejadian yang pernah dialami ataupun terjadi pada proyek-proyek 

sebelumnya yang tercatat dalam catatan proyek.  

b. Sumber yang subyektif (Expert judgement) 

Penyusunan identifikasi risiko dapat berasal dari opini para pakar 

(expert judgement) berdasarkan pengalamannya dan bidang 

keahliannya masing-masing. Untuk melanjutkan proses ini dan 

memastikan seluruh aspek terkait telah terdaftar, maka dapat digunakan 
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kuesioner/ daftar pertanyaan, daftar isian, dan checklist (PMBOK, 

2008).  

B. Analisis risiko 

Setelah semua risiko telah teridentifikasi, akan dilanjutkan dengan 

analisis risiko untuk menentukan tingkatan risiko untuk prioritas 

penanganannya. Kelompok tingkatan risiko dapat dibagi menjadi: Low Risk, 

Medium Risk, High Risk. Penetapan kelompok tingkatan risiko tersebut 

ditentukan berdasarkan kriteria berikut: 

a. Kemungkinan kejadian (Likelihood) 

b. Frekuensi kejadian (Frequency) 

c. Dampak kejadian (Consequences) 

 Analisis risiko merupakan proses menggali informasi/ deskripsi yang 

lebih dalam terhadap risiko yang telah teridentifikasi, yang terdiri sebagai 

tahapan berikut: 

a. Kuantifikasi risiko dalam probabilitas dan konsekuensinya terhadap 

aspek biaya, waktu dan teknis proyek  

b. Penyebab risiko 

c. Keterkaitan antar risiko  

d. Saat terjadinya risiko 

e. Dampak terhadap waktu 

Setelah proses analisis risiko selesai dilakukan, kemudian akan 

dilanjutkan dengan menangani (response) risiko. 
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2.2.3. Penanganan Risiko (Response) 

Proses ini merupakan proses evaluasi, seleksi, dan implementasi 

untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat ditolelir untuk proyek ataupun 

harus ditangani, dengan menilai: 

a. kontrol risiko yang telah dipersiapkan  

b. kefektifan control risiko yang telah ada 

c. biaya yang harus ditanggung apabila risiko ditangani ataupun tidak 

ditangani 

d. keuntungan dan kesempatan yang dihasilkan risiko 

Menurut Flanagan dan Norman (1993) Risk Response dapat 

digolongkan menjadi beberapa bentuk seperti pada gambar 2.1. 

 

 

 

Gambar 2.1 Risk Response (Flanagan & Norman, 1993) 

 

Masing-masing penggolongan risk response adalah: 

a. Risk Retention, Risiko yang pada umumnya menyebabkan kerugian 

kecil, berulang paling cocok untuk ditahan (retention). 
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b. Risk Reduction, Salah satu cara untuk meminimalisir akibat risiko 

adalah membagi risiko kepada pihak lain. 

c. Risk Transfer, Yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, tidak 

mengurangi tingkat keparahan risiko tersebut namun risiko hanya 

dipindahkan. 

d. Risk Avoidance, Sejenis dengan penolakan terhadap risiko. 

 

2.2.4. Pengawasan dan Pengendalian Risiko (Monitoring) 

Menurut Soeharto (1999) langkah ini bermaksud memantau dan 

mengawasi pelaksanaan penanganan risiko yang telah dilakukan, serta 

sebagai langkah untuk menyiapkan dokumen catatan risiko sebagai evaluasi 

untuk proyek yang sedang ditangani maupun yang mendatang. Adapun proses 

pengelolaan risiko adalah sebagai berikut (Soeharto, 1999): 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Pengelolaan Risiko (Soeharto, 1999) 
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2.3 Risiko-risiko dalam Project Management Body of Knowledge, PMBOK 

(Project Management Institute, PMI) 

Berikut ini adalah risiko-risiko yang teridentifikasi menurut PMI, 

yaitu: 

1. Risiko eksternal yang tidak dapat diprediksi: 

a. Perubahan peraturan perundang-undangan & campur tangan 

pemerintah 

b. Bahaya dari alam (Acts of God) 

c. Perusakan (vandalism) dan Sabotase 

d. Efek samping yang tidak diharapkan 

e. Kegagalan penyelesaian pekerjaan 

 

2. Risiko eksternal yang dapat diprediksi secara tidak pasti 

a. Risiko pasar 

b. Operasional 

c. Dampak sosial 

d. Perubahan nilai tukar mata uang, inflasi, pajak 

e. Perubahan suku bunga pinjaman 

f. Ketersediaan material mentah 

 

3. Risiko internal non-teknis 

a. Keterlambatan dari jadwal 

b. Pemberhentian pekerjaan oleh tenaga kerja 



14 
 

c. Cost overruns 

d. Rencana manfaat (benefit) proyek 

e. Kemacetan arus (cash flow) kas 

f. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 

 

4. Risiko Teknis 

a. Perubahan teknologi (masalah sehubungan dengan kinerja operasional 

dan pemeliharaan) 

b. Teknologi proyek yang khusus 

c. Perubahan dan penyesuaian (perubahan proyek secara global ataupun 

perubahan secara desain) 

 

5. Risiko Legal 

a. Lisensi (license) 

b. Hak paten 

c. Kegagalan kontrak 

d. Tuntutan hokum 

e. Force majeure 

f. Kinerja subkontraktor 

 

Risiko eksternal adalah risiko yang berbeda di luar proyek dan sudah 

ada sebelum proyek dicanangkan dan mempengaruhi jalannya kegiatan 
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proyek. Risiko internal merupakan ketidakpastian yang dapat dikontrol oleh 

pengelola kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Identifikasi Risiko Proyek (PMBOK, 2008) 

 

2.4 Severity Index 

Salah satu cara untuk menganalisa risiko adalah dengan metode 

Severity Index (SI). Tujuannya adalah mendapatkan hasil kombinasi penilaian 

probabilitas dan dampak risiko terhadap aspek waktu dan biaya. Severity 

Index (SI) dihitung dengan rumus berikut (Dewi dan Nurcahyo, 2013) :  
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Dimana: 

ai = konstanta penilaian 

xi = probabilitas responden 

i  = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…, n 

x0, x1, x2, x3, x4 adalah respon probabilitas responden 

a0=0, a1=1, a2=2, a3=3, a4=4 

x0 = probabilitas responden “sangat rendah,” maka a0 = 0 

x1 = probabilitas responden “rendah,” maka a1 = 1 

x2 = probabilitas responden “cukup tinggi,” maka a2 = 2 

x3 = probabilitas responden “tinggi,” maka a3 = 3 

x4 = probabilitas responden “sangat tinggi,” maka a4 = 4 

Klasifikasi dari skala penilaian pada probabilitas dan dampak adalah 

sebagai berikut (Majid dan McCaffer, 1997): 

Sangat Rendah/ Kecil (SR/SK) 

0.00 < SI < 20.0 

Rendah/ Kecil (R/K) 

20.0 < SI < 40.0 

Cukup/ Sedang (C) 
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40.0 < SI < 60.0 

Tinggi/ Besar (T/B) 

60.0 < SI < 80.0 

Sangat Tinggi/ Besar (ST/SB) 

80.0 < SI < 100 

 

Untuk mengukur risiko, menggunakan rumus: 

R = P * I 

Dimana : 

R = Tingkat risiko 

P = Kemungkinan (Probability) risiko yang terjadi  

I = Tingkat dampak (Impact) risiko yang terjadi 

 

Skala yang digunakan dalam mengukur potensi risiko terhadap 

probabilitas dan dampak risiko adalah skala Likert dengan menggunakan 

rentang angka 1 sampai dengan 5, sebagai berikut:  

Pengukuran probabilitas (probability) risiko (P): 

1= sangat rendah 

2= rendah 

3= sedang 

4= tinggi 

5= sangat tinggi 
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Pengukuran dampak (impact) risiko (I): 

1= sangat kecil 

2= kecil 

3= sedang 

4= besar 

5= sangat besar 

 

Penilaian atas probabilitas dan dampak dikonversikan terhadap skala 

penilaian sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Skala Nilai Risiko - Probabilitas 

Skala Keterangan Keterangan 

1 Sangat Rendah 
Jarang terjadi, hanya pada kondisi tertentu    

≤ 20% 

2 Rendah 
Kadang terjadi pada kondisi tertentu 

> 20-40% 

3 Sedang 
Terjadi pada kondisi tertentu 

> 40-60% 

4 Tinggi 
Sering terjadi pada kondisi tertentu 

> 60-80% 

5 Sangat Tinggi 
Selalu terjadi pada setiap kondisi 

> 80-100% 

Sumber: Duffeld, 2003 
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Tabel 2.2 Skala Nilai Risiko – Dampak atau Akibat Terhadap Waktu 

Pelaksanaan 

Skala Keterangan Keterangan 

1 Sangat Rendah 
Tidak berdampak pada schedule proyek  

≤ 1 hari durasi proyek 

2 Rendah 
Terjadi keterlambatan pada schedule proyek 

> 1-3 hari durasi proyek 

3 Sedang 
Terjadi keterlambatan pada schedule proyek 

> 3-7 hari durasi proyek  

4 Tinggi 
Terjadi keterlambatan pada schedule proyek 

> 7-30 hari durasi proyek 

5 Sangat Tinggi 
Terjadi keterlambatan pada schedule proyek 

> 30 hari durasi proyek 

Sumber: Kerzner, 2006 

 

Tabel 2.3 Skala Nilai Risiko – Dampak atau Akibat Terhadap Biaya 

Pelaksanaan 

Skala Keterangan Keterangan 

1 Sangat Rendah ≤ 10 juta rupiah 

2 Rendah > 10-25 juta rupiah 

3 Sedang > 25-100 juta rupiah  

4 Tinggi > 100 juta -1 milyar rupiah 
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5 Sangat Tinggi > 1 milyar rupiah 

Sumber: Knight & Fayek, 2002 

 

Proses pengerjaan matriks probabilitas dan dampak merupakan cara 

untuk meng-input nilai risiko yang terlah diperoleh. Matriks merupakan 

analisa yang bertujuan untuk memberikan tingkatan risiko pada risiko yang 

akan terjadi, sesuai dengan matriks risiko dari PMBOK, yaitu dibagi menjadi 

High, Medium, dan Low. Setelah mengetahui tingkatan probabilitas dan 

dampak dari suatu risiko, dapat di input pada matriks probabilitas dan dampak 

seperti pada Gambar 2.4 untuk menghubungkan dampak dan probabilitas dari 

risiko tersebut. Dari kombinasi tiap nilai akan didapatkan tingkatan risiko tiap 

variabelnya. Nilai yang didapatkan dapat menjadi acuan untuk mengetahui 

risiko mana yang kemungkinan terjadinya besar dan berdampak besar bagi 

proyek tersebut.  

Kategori risiko dapat dikonversikan dalam bentuk angka sebagai 

berikut: 

a. Probabilitas 

Sangat Rendah (SR)  = 1 

Rendah  (R)  = 2 

Cukup  (C)  = 3 

Tinggi  (T)  = 4 

Sangat Tinggi (ST)  = 5 
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b. Dampak  

Sangat Rendah (SR)  = 1 

Rendah  (R)  = 2 

Cukup  (C)  = 3 

Tinggi  (T)  = 4 

Sangat Tinggi (ST)  = 5 

 

 

Gambar 2.4 Matriks probabilitas dan dampak (Sugiyono, 2009) 

 

Untuk mengetahui strategi menghadapi risiko dan mengetahui risiko 

mana yang kemungkinan terjadinya besar serta berdampak besat bagi proyek 

dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Matriks berdasarkan Probabilitas (Probability) dan Dampak (Impact) 
(Hanafi, 2006) 

 

Risiko pada kuadran I pada matriks di atas merupakan risiko yang 

harus selalu direspon karena merupakan risiko yang kemungkinan dan 

dampaknya besar pada proyek tersebut. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Analisa pada penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Dewi dan Nurcahyo (2013) mengenai “Analisa Faktor Risiko 

pada Proyek Pembangunan Underpass di Simpang Dewa Ruci Kuta Bali” 

yang menngunakan metode Severity Index. Berdasarkan hasil penelitian maka 

diketahui bahwa hanya ada satu macam variable risiko yang signifikan 

terhadap waktu dan biaya, yaitu muka air tanah yang tinggi. Respon risiko 

yang dilakukan adalah dengan menyediakan pompa dengan kapasitas besar 

dan banyak. 
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Penelitian terhadap manajemen risiko juga dilakukan oleh Reddy 

(2010) tentang “Risk Management in Construction Industry – A Case Study”. 

Pada penelitiannya Reddy menggunakan metode kuesioner dan 

brainstorming. Pengaruh risiko dalam pengelolaan proyek dibahas secara 

bersamaan dengan metode yang diadopsi untunk mengelola risiko pada 

proyek.  Berdasarkan hasil studinya, Reddy memperoleh gambaran 

keseluruhan tentang risiko dan konsekuensinya pada bidang konstruksi 

beserta proses yang diperlukan untuk manajemennya.  

Penelitian Renuka, dkk (2014) tentang “A Review on Critical Risk 

Factors in the Life Cycle of Construction Projects” meneliti tentang tahapan 

faktor risiko yang berpengaruh besar terhadap siklus proyek konstruksi 

dengan membuat form checklist dari jurnal-jurnal internasional. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa, tahapan faktor risiko yang berpengaruh besar terhadap 

siklus proyek konstruksi perlu diidentifikasi, kemudian rangka kuantifikasi 

analisa risiko perlu didesain mengingat tingkat ketidakpastian sebuah risiko.  

Penelitian Fathy, dkk (2014) tentang “Consideration of Contractual 

Procedures and  Project-related Risk for Evaluating Severity Index; A 

Knowledge System-based Acquisition, Reasoning Approaches” meneliti 

tentang manajemen risiko dengan pendekatan Risk Severity Index mengingat 

pendekatan tersebut merupakan langkah pokok dalam melaksanakan 

manajemen risiko yang berhasil. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisa risiko gabungan dari metode (BTF-RSI) Bayesian, 

Trees, and Fuzzy Logic – Risk Severity Index dengan dianalisis menggunakan 
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MatlabR2012b (perangkat lunak). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

akurasi penelitian analisa risiko yang telah dilaksanakan memiliki persentase 

validitas rata-rata 82,70%. Angka tersebut menunjukkan akurasi penelitian 

digolongkan sebagai kategori yang dapat diterima dan dapat diterapkan di 

berbagai macam proyek konstruksi. 

Penelitian tentang manajemen risiko juga dilakukan oleh Srinivas 

(2015) tentang “Establishing Risk Management Index in Infrastructure 

Project in Indian Construction Industry”. Studi kasus dilakukan pada proyek 

pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari di Telengana Pradesh, 

India. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner dan RSI 

(Relative Severity Index) dengan 33 faktor risiko yang kemudian di rata-

ratakan menjadi 6 risiko utama guna mendapat RMI (Risk Management 

Index). Hasil penelitian menunjukkan proyek pembangkit listrik tenaga 

matahari di Telengana Pradesh, India terpapar pada tingkat 61% terhadap 

seluruh indikator risiko yang teridentifikasi. 

Penelitian Sathishkumar, dkk (2015) tentang “Critical Factors 

Influencing to Management Risk in Construction Projects” menganalisis 

aspek-aspek dalam manajemen proyek yang salah satunya merupakan 

manajemen risiko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

berdasarkan studi literatur yang berhubungan erat dengan manajemen risiko, 

kusioner kemudian dibagikan kepada 312 perusahaan. Tingkat respon yang 

diperoleh merupakan 48% yakni 150 perusahaan. Data kemudian dianalisa 

menggunakan Descriptive Statistics dan ANOVA.  
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azhari, dkk (2014) tentang 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kontraktor Pada Pelaksanaan 

Proyek Infrastuktur di Kabupaten Aceh Jaya” meneliti tentang faktor-faktor 

risiko yang mempengaruhi kinerja kontraktor berdasarkan persepsi 

kontraktor pada level manajemen. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan 

data menggunakan kuesioner dan dengan tahapan uji realibilitas, analisa 

frekuensi, analisa Frequency Index, Severity Index dan Importance Index. 

Hasil penelitian adalah teridentifikasi 10 (sepuluh) teratas faktor-faktor risiko 

kritikal yang mempengaruhi kinerja kontraktor, yaitu: masalah pembebasan 

lahan; data desain tidak lengkap; gangguan keamanan; keterlambatan 

pengiriman material; terhambatnya keuangan pihak kontraktor; 

keterlambatan pembayaran oleh pemilik; kurangnya kedisiplinan tenaga kerja 

dan tenaga ahli; akses ke lokasi proyek; cuaca dan terakhir kurangnya 

keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan tenaga ahli.  

Penelitian terhadap manajemen risiko juga dilakukan oleh Sjawal dan 

Wiguna (2009) tentang “Analisis Risiko Terhadap Biaya Pelaksanaan Pada 

Proyek Konstruksi Jembatan di Provinsi Papua”. Penelitian dimulai dengan 

menggunakan kuesioner dan interview yang kemudian diolah dengan 

perhitungan probabilitas dan dampak yang dilakukan analisis statistic dengan 

uji Anova. Dari hasil analisis risiko terhadap biaya pelaksanaan, diperoleh 

risiko tertinggi, menurut Konsultan adalah produktivitas tenaga kerja yang 

rendah. Menurut Kontraktor adalah Kondisi Cuaca. Menurut Owner adalah 

Tenaga kerja yang tidak punya kemampuan/skill. Sedangkan perbedaan 
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persepsi antara konsultan, kontraktor dan owner terhadap risiko biaya 

menunjukan bahwa konsultan lebih besar dalam menerima risiko dari pada 

kontraktor dan owner. 

Penelitian Nurlela dan Suprapto (2014) mengenai “Identifikasi dan 

Analisis Manajemen Risiko Pada Proyek Pembangunan Infrastruktur 

Bangunan Gedung Bertingkat” meneliti identifikasi risiko dan agen penyebab 

risiko yang ada pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung 

Bertingkat dan memberikan usulan penanganan pada agen risiko yang paling 

berpengaruh dengan menggunakan metode House of Risk (HOR). Terdapat 

18 kejadian risiko dan 12 agen/penyebab risiko yang diidentifikasi. Dari hasil 

perhitungan, agen risiko yang paling berpengaruh adalah Proses pengadaan 

sumberdaya berhenti dan belum dijadwal ulang. Aksi mitigasi yang yang 

berada pada urutan teratas dari risk response adalah pembuatan jadwal yang 

realistis dan membuat system pengawasan dan sanksi. 

Sedangkan studi yang dilakukan oleh Nasrul (2015) mengenai 

“Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi Ditinjau dari Sisi Manajemen 

Waktu”. Metode yang digunakan adalah studi literatur tentang manajemen 

risiko dan manajemen waktu pada proyek konstruksi dengan mengacu kepada 

teori-teori yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa manajemen risiko 

ditinjau dari sisi waktu sangat penting dilakukan bagi setiap proyek 

konstruksi untuk menghindari kerugian atas biaya, mutu, jadwal penyelesaian 

proyek dan pemutusan kontrak dengan denda yang memaksa. Melakukan 

tindakan penanganan yang dilakukan terhadap risiko yang mungkin terjadi 
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(respon risiko) dengan cara: menahan risiko (risk retention), mengurangi 

risiko (risk reduction), mengalihkan risiko (risk transfer), menghindari risiko 

(risk avoidance). 


