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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proyek konstruksi merupakan suatu bidang yang dinamis dan mengandung 

risiko. Risiko dapat memberikan pengaruh terhadap produktivitas, kinerja, kualitas dan 

batasan biaya dari proyek. (labombang, Mastura. 2011). Konstruksi sendiri mecakup 

rangkaian kegiatan yang memiliki kaitan atas upaya pembangunan suatu infrastruktur 

untuk menunjang kegiatan kita dalam sehari-hari. Pada kegiatan proses pembangunan 

proyek konstruksi ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi kelancaran proyek 

konstruksi, salah satu yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan proyek 

konstruksi yaitu risiko, risiko yang dapat terjadi pada saat di lapangan kemungkinan 

besar mampu mempengaruhi kegiatan selama proses pembangunan konstruksi. 

Risiko dalam proyek konstruksi merupakan hal yang tidak dapat diprediksi 

walaupun sudah direncanakan sebaik mungkin dan sematang mungkin, dan tidak 

memiliki kepastian pada proyek pembangunan konstruksi akan berjalan sesuai dengan 

yang sudah di rencanakan. Untuk risiko yang terjadi pada proyek konstruksi memiliki 

dua kemungkinan yaitu jika risiko yang terjadi sedikit maka akan mendapatkan 

keuntungan dan kemudahan untuk menjalankan proses kedepannya, jika risiko yang 

terjadi besar maka akan berpengaruh pada waktu pelaksanaannya yang akan 

mengakibatkan keterlambatan pengerjaan proyek konstruksi. 

Dalam manajemen dapat disebut sebagai manajemen risiko yang merupakan 

cara menangani dengan mengevaluasi kejadian-kejadian yang terjadi dalam proyek 

konstruksi, dan mengidentifikasi risiko terbesar yang akan dihadapi dalam proyek 

konstruksi. Dalam manajemen risiko proyek konstruksi hal yang akan ditinjau yaitu 

manajemen risiko pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi. 

Dimana pra konstruksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum dimulainya 

kegiatan konstruksi, pelaksanaan konstruksi merupakan suatu kegiatan utama yang 



2 
 

     Institut Teknologi Nasional 
 

dilakukan selama berjalannya pekerjaan konstruksi, dan  pasca konstruksi merupakan 

suatu proses masa pemeliharaan dari suatu proyek yang telah dibangun untuk ditinjau 

hasil selama pelaksanaan berlangsung. 

 Apabila terjadinya risiko yang besar maka proyek akan mengalami kerugian, 

untuk mengantisipasi kerugian tersebut maka perlu dilakukan suatu manajemen risiko 

yaitu seperti mengidentifikasi risiko, analisis risiko, mengevaluasi risiko, penanganan 

atau pengendalian terhadap risiko.  

Risiko yang tejadi pada proyek konstruksi tidak dapat dihilangkan dan dijauhi, 

tetapi risiko yang akan tejadi dapat dikurangi dengan penanganan dan solusi yang tepat 

agar risiko yang terjadi tidak besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan. 

Risiko dalam proyek konstruksi masih dianalisis sampai masa pelaksanaan proyek 

konstruksi telah selesai. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul 

“Tinjauan Manajemen Risiko Pra Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, dan 

Pasca Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung Student Center Politeknik 

Negeri Indramayu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini dapat ditinjau dari latar belakang yang sudah dijelaskan 

dan dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apa risiko yang terjadi pada saat masa pra konstruksi, pelaksanaan 

konstruksi, dan pasca konstruksi pada proyek Pembangunan Gedung 

Student Center  Politeknik Negeri Indramayu ? 

2. Bagaimana penilaian terhadap risiko yang terjadi pada masa pra konstruksi, 

pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi ? 

3. Bagaimana usulan perbaikan yang tepat untuk risiko-risiko yang terjadi 

pada masa pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneltian ini melihat dari rumusan masalah yang telah dibuat dan tujuan 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi risiko yang terjadi pada saat masa pra konstruksi, 

pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi proyek. 

2. Melakukan penilaian terhadap risiko yang terjadi pada masa masa pra 

konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi. 

3. Memberi usulan perbaikan terhadap risiko yang terjadi pada masa pra 

konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pada penulisan tugas akhir ini, yang akan dibahas yaitu mengenai hasil dari 

tinjauan tentang manajemen risiko masa pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan 

pasca konstruksi  dan memberikan usulan perbaikan terhadap risiko yang terjadi pada 

saat masa pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi. 

1.5 Metode Pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut :  

1. Studi lapangan, dilakukan dengan pengamatan dan interviewing (wawancara) 

kepada karyawan yang berada di proyek pembangunan gedung student center 

politeknik negeri indramayu meliputi manajemen risiko pra konstruksi, 

pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi yang terjadi.  

2. Studi literatur,  digunakan sebagai acuan atau landasan teori dalam penyusunan 

laporan ini. Literatur yang digunakan tentang manajemen konstruksi, 

manajemen risiko, pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pasca 

konstruksi. 

3. Kuesioner, dilakukan untuk mendapatkan informasi dan dikumpulkan dalam 

bentuk daftar pertanyaan mengenai analisis dalam topik tugas akhir ini, dengan 
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memperhatikan atau mempelajari karakteristik, perilaku, dan kebiasaan yang 

dilakukan pada proyek. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode 

pengumpulan data, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang berbagai teori yang mendasari penulisan Tugas Akhir ini yang 

berhubungan dengan manajemen risiko, manajemen risiko pra konstruksi, 

manajemen risiko pelaksanaan konstruksi, dan manajemen pasca konstruksi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi diagram alir penelitian, studi literatur, identifikasi masalah, 

pengumpulan data, metode pengolahan data, serta metode pengumpulan data 

BAB IV PEMBAHASAN  

Berisi analisis manajemen risiko pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan 

pasca konstruksi dari proyek yang ditinjau, serta menanggulangi risiko yang 

terjadi agar lebih sedikit. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi kesimpulan dari hasil analisis dan saran terkait analisis yang dapat 

bermanfaat untuk kedepannya. 

  


