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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laju pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya teruslah 

meningkat. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang paling signifikan terjadi 

di Pulau Jawa, khususnya di Daerah Ibu Kota Jakarta dan kota penyangga di 

sekitarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat penduduk 

di Jabodetabek memiliki total 29.116.662 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-

rata di wilayah Jabodetabek adalah 4.523 jiwa/km2. Dengan tingginya laju 

pertumbuhan penduduk di area Jabodetabek membuat permintaan akan hunian 

rumah tinggal yang layak juga ikut meningkat. Hal ini menjadi salah satu yang 

diminati para pengusaha untuk berinvestasi di bidang proyek konstruksi 

perumahan. 

Proyek konstruksi adalah kegiatan membangun suatu bangunan sesuai 

rencana yang dibatasi waktu dan alokasi sumber daya tertentu dengan sifat dinamis, 

fluktuatif dan kompleks. Kegiatan proyek konstruksi pada dasarnya memiliki risiko 

terhadap pelaksanaannya (Melani, dkk, 2015). Risiko adalah konsekuensi dari 

ketidakpastian yang memiliki dampak negatif (Melani, dkk, 2015). Risiko yang ada 

pada proyek konstruksi bagaimanapun tidak dapat dieliminasi/dihilangkan, namun 

dapat diminimalisasi atau ditransfer dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegagalan 

dalam memahami ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan risiko dapat 

menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan dan mengganggu berjalannya suatu 

proyek konstruksi. 

Manajemen risiko adalah salah satu cabang ilmu manajemen yang paling 

penting, dalam manajemen proyek, bertujuan untuk meningkatkan keandalan 

(Behrad, 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Idzurnida (2014), Zaidir 

(2015), dan Pawel Szymanski (2017) disimpulkan bahwa penerapan manajemen 

risiko pada proyek konstruksi dapat mengidentifikasi dini risiko yang dapat terjadi 

dan melakukan mitigasi untuk mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan 

sebagai respon antisipasi terhadap sumber risiko tersebut. Dengan demikian 
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manajemen risiko proyek konstruksi memiliki peranan penting dalam tercapainya 

tujuan pembangunan suatu proyek. Teknik manajemen risiko proyek konstruksi 

sendiri telah dieksplorasi secara luas dalam literatur tentang manajemen proyek. 

Project Management Institute (2012) merumuskan langkah-langkah manajemen 

risiko yang meliputi perencanaan manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, 

respon, serta monitoring dan evaluasi risiko pada suatu proyek. 

Penelitian kali ini merupakan studi kasus  pada salah satu proyek konstruksi 

perumahan PT. ABC. PT. ABC merupakan salah satu pengembang sekaligus 

kontraktor proyek perumahan di Jakarta dan Depok. Proses pembangunan unit 

perumahan yang meliputi pengerjaan struktur dan tanah, kemudian dilanjutkan 

pembangunan dinding, lantai, dan plafond, pekerjaan sanitasi dan elektrikal hingga 

finishing unit rumah. Proyek perumahan yang dikerjakan PT. ABC sayangnya 

seringkali mengalami kendala dalam pembangunan proyeknya, seperti over budget 

dari RAB yang sudah ditentukan, perbaikan/repair berulang kali, material yang 

terlambat pemesanannya, hingga terdampak cuaca buruk yang mengakibatkan 

kerugian yang besar karena kendala dari risiko proyek tersebut. Hal tersebut sejalan 

dengan Made Wena (2015) bahwa jika suatu risiko tidak diperhitungkan dengan 

baik maka dapat mengakibatkan terjadinya hal merugikan yang tidak diinginkan 

perusahaan. 

Metode House of Risk banyak diaplikasikan sebagai mitigasi risiko dalam 

industri manufaktur, logistik maupun proyek konstruksi. Metode HOR telah 

digunakan untuk menganalisis risiko seperti pada pembangunan pembangkit listrik 

di Blitar (Saraswati & Nugroho, 2014), keterlambatan material dan komponen 

proyek pembangunan kapal (Sibueal & Saragil, 2019). HOR juga digunakan untuk 

menganalisis risiko pada strategi mitigasi risiko pada proyek konstruksi utilitas 

piping dan pekerjaan sipil (Safrudin & Hasibuan, 2020), dan HOR juga 

diaplikasikan sebagai mitigasi risiko proyek pembangunan jalan tol Gempol-

Pasuruan (Kurniasri, Dewi, 2020). Maka dari itu Metode HOR (House of Risk) 

dipilih pada penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis risiko pada proyek 

konstruksi perumahan PT. ABC sebagai respon mitigasi dan penerapan manajemen 

risiko proyek dalam pembangunan proyek konstruksi perumahan. 



 
 

3 
Siti Aisyah Maharani, 2021 
ANALISIS RISIKO PADA PROYEK KONSTRUKSI PERUMAHAN DENGAN METODE HOUSE OF RISK (HOR) 

(Studi Kasus: Proyek Konstruksi Perumahan PT ABC) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

a. Apa saja risiko yang ada pada proyek konstruksi perumahan di PT. ABC? 

b. Bagaimana cara menganalisis risiko tersebut? 

c. Bagaimana respon mitigasi risiko pada proyek konstruksi perumahan PT. 

ABC? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pengamatan pada proyek 

pembangunan perumahan di PT. ABC sehingga penelitian ini dapat dibatasi pada: 

a. Risiko proyek yang diidentifikasi adalah risiko yang terjadi selama tahap 

konstruksi proyek perumahan, meliputi: Risiko SDM, risiko ketersediaan 

bahan, risiko pada peralatan, risiko finansial, risiko desain, risiko 

manajemen, risiko K3, dan risiko force majeure. 

b. Pengamatan dilakukan sejak bulan Juni 2020 hingga Januari 2021. 

c. Penelitian pada proyek konstruksi perumahan X dari PT. ABC 

d. Risiko proyek yang diteliti berdasarkan observasi dan persepsi responden 

yang terlibat langsung dalam proyek konstruksi perumahan. 

e. Tindakan mitigasi diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara 

responden dengan manager proyek perumahan PT ABC. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi risiko apa yang berdampak pada kinerja pelaksanaan 

proyek konstruksi perumahan. 

b. Menganalisis risiko dari hasil identifikasi risiko pada proyek tersebut. 

c. Mengetahui bagaimana penanganan korektif dan preventif untuk 

meminimalisasi risiko pada proyek konstruksi perumahan. 

 



 
 

4 
Siti Aisyah Maharani, 2021 
ANALISIS RISIKO PADA PROYEK KONSTRUKSI PERUMAHAN DENGAN METODE HOUSE OF RISK (HOR) 

(Studi Kasus: Proyek Konstruksi Perumahan PT ABC) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi perusahaan : 

1) Memberi masukan bagi kontraktor/pengembang terhadap risiko 

proyek yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan gagalnya 

proyek. 

2) Memberi masukan respon mitigasi yang dapat dilakukan sebagai 

akibat dari risiko proyek yang mungkin terjadi. 

b. Manfaat bagi peneliti : 

1) Dapat memenuhi persyaratan kelulusan program Pendidikan S1 di 

UPN Veteran Jakarta. 

2) Dapat menambah pengetahuan dalam hal manajemen risiko bagi 

peneliti. 

c. Manfaat bagi Universitas : 

1) Menambah referensi perpustakaan. 

2) Sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk peneliti di masa yang akan 

datang 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan yang diteliti dan 

dibahas, serta diuraikan mengenai perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan manajemen risiko 

pada proyek yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. 

c. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah secara 

sistematis, mulai dari perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, 

studi pustaka, pengumpulan data, dan hasil serta pembahasan. 
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d. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Menjelaskan proses penyelesaian penelitian sesuai dengan urutan proses 

metode analisis nilai hasil dan membahas hasil penelitian dengan 

melakukan perhitungan dari nilai hasil. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelasakan kesimpulan dan saran untuk penelitian lanjutan yang 

bisa dilakukan. 

  


