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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proyek konstruksi merupakan sebuah pilar penting untuk menopang 

perekonomian yang ada di suatu negara. Sektor konstruksi di Indonesia semakin 

berkembang seiring dengan meningkatnya perekonomian di Indonesia. Menurut 

siaran pers yang diselenggarakan oleh Jakarta International Expo tahun 2015, 

menganggap bahwa sektor konstruksi memiliki peluang menarik sebagai pasar 

berpotensi tinggi oleh penyedia produk dan teknologi konstruksi. Selain itu juga 

dikatakan bahwa perkiraan pasar konstruksi dan sektor bahan bangunan di 

Indonesia telah berkembang secara signifikan yang didorong oleh pesatnya 

pertumbuhan pasar properti. Dengan semakin banyaknya kebutuhan terhadap 

sektor bahan bangunan, perusahaan penyedia bahan bangunan semakin berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan mendirikan pabrik atau perusahaan 

baru. Pada umumnya, sebuah perusahaan penyedia bahan bahan bangunan 

mendirikan sebuah proyek dekat dengan bahan baku atau dekat dengan 

permintaan konsumen yang tinggi.  

Semen merupakan bahan bangunan terpenting untuk mendukung proyek 

konstruksi. PT. Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

pada sektor penyediaan bahan bangunan yaitu semen. Dalam memenuhi 

kebutuhan konsumennya, PT. Semen Indonesia memiliki banyak proyek 

konstruksi dan salah satunya adalah pembangunan proyek konstruksi Pabrik 

Semen Indonesia Aceh. Pada proses pembangunan proyek konstruksi dibutuhkan 

sebuah unit pengadaan barang dan jasa sebagai kunci dimulainya aktifitas 

pelaksanaan proyek (Hadi, 2017). Menurut SK. Direksi PT. Semen Indonesia 

mengenai tim poyek pembangunan pabrik Semen Indonesia Aceh tahun 2016 

menjelaskan bahwa, unit pengadaan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan 

yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian proses pengadaan 

barang dan jasa untuk kepentingan pendukung dalam pelaksanaan proyek. Untuk 

mencapai sasaran pengendalian scope, schedule, cost dan kualitas desain proyek , 
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tugas unit pengadaan antara lain membuat strategi pengendalian vendor, 

perencanaan dan pengendalian jadwal aktivitas pengadaan paket pekerjaan, 

membuat dokumen panduan dan prosedur pengadaan barang ataupun pengadaan 

jasa yang aman dan auditable, serta memastikan kelengkapan dokumen tender 

dan sisi persyaratan komersil ataupun legal. 

Dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa hingga sampai 

kepada tersedianya barang dan jasa yang sesuai ke tangan pengguna, terdapat 

potensi risiko pada pihak pengguna maupun penyedia barang dan jasa yang 

berdampak pada hasil pengadaan dan tercapainya tujuan dari proyek tersebut 

(Isnaini, 2016). Penelitian mengenai analisis strategi risiko pada supply chain PT. 

PAL Indonesia, menunjukkan risiko yang mungkin terjadi pada unit procurement 

diantaranya adalah keterlambatan pengadaan barang dari supplier dan barang dari 

supplier tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan (Efendi,2012).  

Potensi risiko apabila tidak dikelola dengan baik dapat menumbulkan 

permasalahan. Untuk meminimalisir munculnya permasalahan tersebut 

dibutuhkan adanya manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan cara untuk 

mengidentifikasikan dan mengukur seluruh risiko dalam suatu proyek atau bisnis 

sehingga dapat diambil keputusan bagaimana mengelola risiko tersebut (Imansari, 

2017). Manajemen risiko memiliki beberapa tahap, yaitu identifikasi risiko, 

analisis risiko dan penilaian risiko, tanggapan atau respon risiko serta 

pengendalian terhadap risiko (PMI, 2017). Untuk mengetahui potensi terjadinya 

risiko, perlu dilakukan analisis risiko sehingga dapat diketahui penyebab 

terjadinya risiko. Analisis risiko dapat diartikan sebagai prosedur untuk mengenali 

ancaman jika terjadinya risiko dengan memperkirakan dampak dan konsekuensi 

risiko. Kemudian setelah diketahui bagaimana dampaknya, akan dilakukan 

perencanaan respon terhadap risiko yang terjadi dapat dihilangkan atau dikurangi 

dampaknya jika terjadi.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian terdauhulu yang 

membahas tentang manajemen risiko konstruksi unit pengadaan dengan metode 

FMEA digunakan untuk melakukan penelitian untuk melihat ada risiko-risiko 

yang terjadi selama proses pengadaan jasa konstruksi di SKPD dilingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Darma, 2017). Sedangkan penelitian 
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terdahulu mengenai penggunaan Project Management Body of Knowlegde 

(PMBOK), diterapkan sebagai acuan proses manajemen risiko proyek pada 

bidang teknologi informasi. Pada penelitian tersebut, menggunakan studi kasus 

pada migrasi data center PT. XYZ yang kemudian dilakukan penerapan 

manajemen risiko proyek untuk mitigasi risiko yang ada pada proyek tersebut 

(Eriko, 2013).  

Dalam melakukan manajemen risiko proyek, Tim Proyek Aceh memiliki 

satu unit yang berfokus kerja untuk mengelola risiko untuk seluruh unit Tim 

Proyek Aceh yaitu unit Project Control, Risk Management & Quality Assurance 

atau Unit PCRM & QA. Risiko yang dikontrol oleh Unit PCRM & QA adalah 

risiko yang sudah teregistrasi dan memiliki tingkat risiko tinggi dari seluruh unit 

terhadap tujuan proyek, sedangkan setiap unit akan memiliki risiko tertinggi dari 

unitnya sendiri. Saat ini masing-masing unit belum memiliki metode manajemen 

risiko untuk mengelola risiko dan mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada 

unit kerjanya salah satunya adalah Unit Pengadaan pada Proyek Pembangunan 

Pabrik Semen Indonesia Aceh.  

Metode yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko dapat 

ditentukan sesuai dengan keadaan yang ada. Berdasarkan beberapa penelitian 

sebelumnya, dalam melakukan manajemen risiko yang behubungan dengan proses 

pengadaan adalah dengan menggunakan metode House of Risk (HOR). 

Manajemen risiko menggunakan metode HOR adalah dengan mengidentifikasi 

keterkaitan antara risiko yang sudah teridentifikasi dengan agen risiko atau 

penyebab risiko. Risiko yang potensial terjadi pad setiap proyek akan berbeda 

antara proyek satu dengan yang lainnya. Karena perbedaan yang ada di setiap 

proyek, maka terdapat salah satu kerangka kerja manajemen risiko yang sudah 

disusun untuk sebuah proyek yaitu manajemen risiko proyek berdasarkan 

kerangka kerja yang ada pada Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK).   

Manajemen risiko merupakan bagian dari Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK). Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

merupakan pedoman kegiatan di bidang proyek konstruksi atau dengan kata lain 

menjadi acuan bagi seorang manajer proyek untuk dapat mengendalikan 
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proyeknya agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. 

Berdasarkan hal tersebut, disusunlsah tugas akhir dengan judul “Manajemen 

Risiko Proyek Unit Pengadaan pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen 

Indonesia Aceh dengan Menggunakan Kerangka Kerja Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK)”. Dengan harapan unit pengadaan dapat 

memperkirakan apa saja risiko yang mungkin terjadi serta dapat mengelola risiko 

tersebut untuk mengurangi potensi kemungkinan dan dampak apabila risiko 

benar-benar terjadi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, dapat ditemukan 

rumusan masalah dalam tugas akhir ini antara lain: 

1. Bagaimana analisis manajemen risiko berdasarkan Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK) edisi ke enam pada Unit Pengadaan 

Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh? 

2. Bagaimana prioritas risiko yang terjadi pada Unit Pengadaan Proyek 

Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh? 

3. Bagaimana proses mitigasi yang dilakukan terhadap risiko pada Unit 

Pengadaan Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji penerapan manajemen risiko berdasarkan Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) edisi ke enam pada Unit 

Pengadaan Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh. 

2. Mengetahui prioritas risiko Unit Pengadaan Proyek Pembangunan 

Pabrik Semen Indonesia Aceh. 

3. Mengetahui proses mitigasi risiko yang akan teradi pada Unit 

Pengadaan Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Asumsi 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan asumsi bahwa kondisi proyek 

pembangunan pabrik Semen Indonesia Aceh dalam fase perencanaan.  

 

1.4.2 Batasan Masalah 

Dalam melakukan tahapan manajemen risiko akan mencakup 

permasalahan yang luas dan kompleks, maka pembahasan dalam penulisan akhir 

ini hanya dilakukan sampai pada analisa manajemen risiko pada unit pengadaan 

proyek pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh dilakukan dengan 

menggunakan kerangka kerja Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

edisi ke enam tahun 2017.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Pada penyusunan tugas akhir ini diharapkan mampu mendapatkan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat mengidentifikasikan risiko yang mungkin akan terjadi pada proyek 

konstruksi khususnya unit pengadaan.  

2. Dapat memperkirakan respon terhadap risiko yang akan terjadi pada 

proyek konstruksi khususnya unit pengadaan.  

3. Dapat menjadi refrensi penerapan manajemen risiko berdasarkan Project 

Management Body of Knoledge (PMBOK) edisi ke enam tahun 2017. 

 


