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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Manajemen Risiko 

Manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam 

suatu aktivitas atau kegiatan sehingga akan diperoleh efektivitas dan efisiensi yang 

lebih tinggi (Darmawi, 2016). Dalam proyek konstruksi sangat sulit untuk menghindari 

risiko, maka dari itu perlu diadakannya manajemen risiko karena manajemen risiko 

sangat mempengaruhi kegiatan dalam proyek konstruksi, apabila penanganan dalam 

proyek berjalan dengan baik maka aktivitas yang dilakukan akan mengalami 

kemudahan tanpa hambatan yang dipengaruhi oleh risiko. 

Manajemen risiko merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam sebuah 

proyek konstruksi karena dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi selama 

pekerjaan konstruksi berlangsung, dan dapat berpengaruh terhadap segi biaya, waktu, 

kualitas pekerjaan, teknis pekerjaan, dan evaluasi pada proyek. 

Dalam manajemen risiko memiliki beberapa hal yang mendasari yaitu seperti 

ditunjukan pada gambar 2.1 untuk manajemen risiko pertama perlu dilakukan  

identifikasi risiko, kedua dilakukan analisis risiko atau penilaian terhadap risiko, ketiga 

mengontrol risiko yang terjadi dan meminimalisir risiko, setelah hal tersebut dilakukan 

maka akan dilanjutkan dengan pengelolaan risiko yang meliputi pengurangan, 

pengalihan, mengalokasikan, dan pengaturan terhadap risiko.  
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Gambar 2. 1 Proses Manajemen Risiko 

 (Sumber : Ari Sandhyavitri, Niko Saputra, 2013) 

2.2 Pengertian Manajemen  

Manajemen adalah proses yang dilakukan untuk sebuah perencanaan, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dilakukan oleh sebuah 

organisasi yang memiliki tujuan untuk tercapainya target dengan efektif dan efisien 

sesuai dengan yang direncanakan.  

Manajemen memiliki fungsi yaitu sebagai sebuah elemen yang mendasari dan 

harus ada dalam setiap kegiatan yang akan menjadi acuan untuk tercapainya tujuan 

merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol sumber daya. Penjelasan mengenai 

fungsi utama dalam manajemen terdapat pada gambar 2.2 yaitu : 

1. Perencanaan (Planning) adalah suatu kegiatan yang dijadikan dasar untuk 

proses dalam menentukan pemilihan atau penetapan yang akan dijadikan tujuan 

dalam sebuah kegiatan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu pembagian pekerjaan besar yang 

dijadikan pekerjaan-pekerjaan kecil yang memiliki tujuan untuk mempermudah 

dilakukannya pengawasan oleh manajer agar lebih terkontrol. 

3. Penempatan (Staffing) adalah kegiatan penempatan sumber daya yang tepat 

agar pekerjaan dapat tecapai sesuai dengan yang sudah direncanakan. 
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4. Pengarahan (Directing) adalah tindakan yang dilakukan kepada sumber daya 

untuk melakukan pekerjaan sesuai rencana dan tidak melakukan hal yang 

keluar dari perencanaan. 

5. Pengawasan (Controlling) adalah penilaian secara keseluruhan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan selama berjalannya kegiatan sudah sesuai dengan 

tujuan yang direncanakan. 

 

Gambar 2. 2 Diagram fungsi manajemen 

 (Sumber : tesismanajemen.com) 

2.3 Pengertian Risiko 

Risiko adalah ancaman terhadap kehidupan, properti atau keuntungan finansial 

akibat bahaya yang terjadi (Duffield & Trigunarsyah, 1999). Risiko adalah suatu 

variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu pada kondisi tertentu 

(Halpin, D. W and Woodhead, R. W., 1998). Dari pengertian risiko tesebut terdapat 

hal-hal yang memiliki ketidakpastian terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung 

atau yang kegiatan yang akan dilakukan pada kemudian hari, dan memiliki kerawanan 

terhadap kuntungan maupun kerugian suatu pekerjaan. 
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Jenis-jenis risiko dapat digolongkan secara umum, berikut dapat dijelaskan 

jenis-jenis risiko secara umum, yaitu : 

1. Risiko murni (Pure risk) adalah sebuah risiko apabila terjadi maka akan 

mengakibatkan kerugian, dan apabila tidak terjadi risiko makan tidak akan 

terjadi keuntungan. 

2. Risiko spekulatif (Speculative risk) adalah risiko yang bisa mendapatkan 

keuntungan maupun kerugian. 

3. Risiko partikular  adalah risiko yang terjadi memiliki sumber dari individu dan 

berdampak lokal. 

4. Risiko fundamental adalah risiko yang dapat berdampak besar, sumber dari 

risiko ini yaitu dari alam.  

Menurut Flanagan & Norman (1993), risiko-risiko dalam proyek konstruksi adalah 

sebagai berikut :  

1. Penyelesaian yang gagal sesuai desain yang telah ditentukan/penetapan waktu 

konstruksi. 

2. Kegagalan untuk memperoleh gambar perencanaan, detail perencanaan/izin 

dengan waktu yang tersedia.  

3. Kondisi tanah yang tak terduga  

4. Cuaca yang sangat buruk.  

5. Pemogokan tenaga kerja.  

6. Kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan.  

7. Kecelakaan yang terjadi dilokasi yang menyebabkan luka.  

8. Kerusakan yang terjadi pada struktur akibat cara kerja yang jelek.  

9. Kejadian tidak terduga (banjir, gempa bumi, dan lain–lain). 

10. Klaim dari kontraktor akibat kehilangan dan biaya akibat keterlambatan 

produksi karena detail desain oleh tim desain.  

11. Kegagalan dalam penyelesaian proyek dengan budget yang telah ditetapkan. 
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2.4 Tujuan Manajemen Risiko 

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengenali risiko dalam sebuah 

proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau bahkan menghindarinya, 

dilain sisi juga harus dicari cara untuk memaksimalkan peluang yang ada (Wideman, 

1992). Manajemen risiko memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir kejadian yang 

akan berpengaruh terhadap keuntungan atau kerugian, untuk meningkatkan kejadian 

yang memiliki dampak positif, dan mengurangi kejadian yang berdampak negatif 

terhadap pekerjaan. Tujuan tersebut akan berpengaruh pada biaya, waktu, mutu, dan 

ruang lingkup. 

Adapun tujuan lain dari manajemen risiko yaitu untuk melindungi organisasi 

atau perusahaan dari risiko yang sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian sebuah 

tujuan, menggerakan manajemen agar lebih aktif dalam menangani risiko yang terjadi, 

membantu pembuatan kerangka kerja agar konsisten terhadap risiko yang terjadi, 

sebagai peringatan kepada sumber daya agar lebih hati-hati dalam menangani risiko 

yang dihadapi untuk memaksimalkan rencana yang akan dituju, membangun 

kemampuan setiap sumber daya untuk mensosialisasikan tentang risiko dan 

pemahaman terhadap risiko, dapat membantu dalam peningkatan kinerja organisasi 

atau perusahaan untuk informasi risiko yang terdapat dalam peta risiko.  

2.5 Manfaat Manajemen Risiko 

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko antara lain 

(Mok et al, 1996) berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah – 

masalah yang rumit,yaitu diantaranya sebagai berikut :  

1. Memudahkan estimasi biaya.  

2. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang di hasilkan 

dalam cara yang benar.  

3. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan 

ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.  
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4. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa 

banyak informasi yang di butuhkan dalam menyelesaikan masalah.  

5. Meningkatan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan 

6. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.  

7. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan – pilihan alternatif. 

2.6 Manajemen Risiko Pra Konstruksi 

Manajemen risiko pra konstruksi adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang terjadi pada tahap pekerjaan awal 

sebuah proyek konstruksi sebelum dilakukannya kegiatan pembangunan proyek, yang 

bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang dapat menghambat berlangsungnya 

pelaksanaan konstruksi, untuk mengetahui risiko terkecil hingga terbesar yang terjadi 

pada tahap pra konstruksi, serta mencari penanganan yang tepat untuk risiko yang 

terjadi sebelum pelaksanaan konstruksi. 

2.7 Manajemen Risiko Pelaksanaan Konstruksi  

Manajemen risiko pada masa pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang 

terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan pembangunan proyek, manajemen risiko 

pelaksaan konstruksi ini dilakukan setelah berakhirnya masa pra konstruksi yang 

bertujuan untuk mengeahui risiko yang terjadi pada masa pelaksanaan konstruksi, 

mengurangi risiko yang kemungkinan besar akan terjadi yang dapat menghambat 

jalannya pelaksaan konstruksi berlangsung, dan mencari solusi atau penangan yang 

tepat untuk mengatasi risiko yang terjadi selama masa pelaksanaan konstruksi. 

2.8 Manajemen Risiko Pasca Konstruksi 

Manajemen risiko pasca konstruksi adalah suatu kegiatan untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang terjadi pada 

masa pemeliharaan setelah kegiatan pelaksanaan pembangunan proyek selesai 

dilakukan, yang memiliki tujuan untuk mengetahui risiko terkecil hingga terbesar yang 
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terjadi pada tahap pasca konstruksi, serta mencari penanganan yang tepat untuk risiko 

yang terjadi selama masa pemeliharaan atau pasca konstruksi. 

2.9 Manajemen Proyek 

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. 

(Ervianto,2005). Manajemen proyek memiliki tujuan secara khusus dan sasaran, untuk 

mencapai usaha tujuan tersebut terdapat tiga batasan, yaitu :  

1. Tepat biaya, kegiatan proyek harus dilakukan sesuai dengan biaya yang telah 

ditetapkan pada awal perencanaan yaitu mencakup pekerjaan masa pra 

konstruksi hingga masa pasca konstruksi. 

2. Tepat waktu, kegiatan proyek harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

dijadwalkan pada awal perencana, dalam bentuk prestasi pekerjaan. 

3. Tepat mutu, pada kegiatan pelaksanaan konstruksi perlu diperhatikan mutu 

yang digunakan harus seusai dengan persyaratan yang sudah disepakati pada 

awal perencanaan oleh pemilik proyek (owner). 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk sebagai bahan pembelajaran dari 

beberapa jurnal Tugas Akhir terdahulu, yang topik pembahasan dari jurnal Tugas Akhir 

memiliki keserupaan dengan topik yang akan dibahas, berikut pokok dari pembahasan 

penelitian terdahulu : 

1. Mastura Labombang, (2011). Universitas Tadulako, Palu. 

Topik pada penelitian yaitu manajemen risiko dalam proyek konstruksi, pokok 

bahasan dari penelitian ini menjelaskan pentingnya melakukan manajemen 

risiko dalam sebuah proyek konstruksi untuk dapat memahami, 

mengidentifikasi, mengevaluasi risiko yang terjadi pada proyek, dan dapat 

mempertimbangkan tindakan yang dilakukan terhadap dampak yang 
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ditimbulkan, dan melakukan pengalihan risiko yang dialihkan kepada pihak 

lain atau dapat mengurangi risiko dengan menganalisis risiko. Penilaian yang 

dilakukan terhadap risiko yaitu dengan identifikasi risiko, evaluasi risiko, 

alokasi risiko, dan respon terhadap risiko. Setelah penilaian risiko dilakukan 

maka perlu adanya tindakan dalam penanganan risiko yaitu dengan cara 

menahan risiko (risk retention), mengurangi risiko (risk reduction), 

mengalihkan risiko (risk transfer), menghindari risiko (risk avoidance). 

2. Ari Sandyavitri, Niko Saputra,(2013). Universitas Riau, kampus Binawidya, 

Pekanbaru. 

Topik pada penelitian yaitu analisis risiko jalan tol tahap pra konsruksi (studi 

kasus jalan tol Pekanbaru-Dumai), pokok bahasan dari penelitian ini dilakukan 

dengan cara survey pada tahap pra konstruksi hasil survey yang diperoleh 

terbagi menjadi lima bagian yaitu : perizinan atau administrasi, strudi kelayakan 

atau amdal, dengan atau rancangan, pembebasan lahan, dan investasi. Dari hasil 

survey lima bagian yang memiliki risiko terbesar yaitu pada pembebasan lahan 

sebesar 13,6% dengan hasil tersebut dapat dibandingkan bahwa pada masa pra 

konstruksi jalan tol Pekanbaru-Dumai risiko pembebasan lahan relatif kecil 

daripada pembebasan lahan di daerah jawa yaitu sebesar 20-35%. Setelah 

dilakukan analisis risiko pada masa pra konstruksi jalan tol Pekanbaru-Dumai 

dampak yang terkena yaitu adanya kenaikan pada rencana anggaran biaya 

investasi.  

3. Anggi Eka Fahlevi, (2019). Sekolah Tinggi Teknologi Garut. 

Topik pada penelitian yaitu analisis risiko pelaksanaan proyek konstruksi, 

pokok bahasan dari penelitian ini terdapat 76 risiko yang terjadi pada saat 

pembangunan proyek konstruksi, untuk mengetahui tingkat risiko yang terjadi 

selama pembangunan proyek konstruksi yaitu dengan cara mengadakan 

penyebaran kuesioner mengenai hal yang diidentifikasi. Dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert untuk mengetahui perhitungan dari kuesioner, risiko 

terbesar yang terjadi selama pembangunan proyek konstruksi yaitu : adanya 
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pemogokan tenaga kerja, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, perubahan 

desain, kesalahan estimasi waktu. Setelah ditemukannya risiko terbesar yang 

terjadi selama pembangunan pelaksanaan proyek peneliti melakukan 

pengendalian terhadap ke 4 (empat) risiko yang tejadi. Dengan emelakukan 

mediasi antaea pihak, melakukan penjadwalan ulang, pengajuan untuk 

perpanjangan waktu, dan pengendalian kesalahan estimasi waktu 

  


