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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Berdasarkan data dari Asosiasi Kontraktor Indonesia (www.aki.or.id), 

jumlah perusahaan kontraktor di Indonesia saat ini mencapai 130 perusahaan. 

Dengan jumlah perusahaan yang semakin banyak tersebut, maka akan 

memungkinkan terjadinya persaingan antar perusahaan. Tingginya tingkat 

persaingan tersebut menyebabkan para kontraktor harus melakukan yang terbaik 

agar dapat terus bertahan di industri ini.  

Namun untuk terus bertahan di industri konstruksi, kontraktor tersebut harus 

menghadapi segala perubahan. Perubahan sendiri merupakan sesuatu yang tidak 

dapat dipisahkan dalam pekerjaan konstruksi (Smith, Merna, Jobling, 2006). Lebih 

lanjut dalam bukunya, Smith menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, industri 

konstruksi memiliki reputasi yang sangat buruk dalam menghadapi dampak dari 

perubahan, dengan banyaknya proyek-proyek yang gagal memenuhi target deadline 

waktu dan biaya dan kualitas yang telah ditentukan. Dalam proyek konstruksi, 

masing-masing dari tiga target utama yaitu biaya, waktu, dan kualitas memiliki 

kemungkinan untuk menjadi subyek atas risiko dan ketidakpastian.  Fisk (1997) 

dalam Labombang (2011) menyebutkan risiko merupakan variasi dalam hal-hal 

yang mungkin terjadi secara alami didalam suatu situasi. Risiko dapat memberikan 

pengaruh yang besar terhadap produktivitas, kinerja, kualitas dan biaya dari proyek. 

Kompleksitas desain dan perencanaan, ketersediaan sumber daya, iklim 
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lingkungan, lingkungan ekonomi dan politik, serta peraturan perundang-undangan 

adalah contoh ketidakpastian yang akan dihadapi untuk proyek-proyek dengan 

skala besar. Ketidakpastian tersebut, jika tidak dikelola dengan baik akan 

mempengaruhi proyek secara keseluruhan. 

Seperti halnya perusahaan kontraktor lainnya, PT Supra Surya Indonesia 

yang selanjutnya disebut PT. SSI, juga menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam 

menjalankan proses bisnisnya. PT. SSI adalah perusahaan kontraktor yang berdiri 

tahun 1980. PT. SSI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

kontraktor dengan spesialisasi jasa konstruksi baja dan sipil. Sejak tahun 1980 

sampai sekarang PT. SSI telah membangun berbagai macam struktur baja seperti 

pabrik, gudang, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran dan lainnya. Kepuasan 

pelanggan adalah salah satu kunci sukses PT. SSI yang dapat  dibuktikan dengan 

adanya repeat order dari klien yang puas dengan pelayanan yang diberikan. Key 

success factor PT. SSI adalah dengan melakukan peningkatan secara berkelanjutan 

untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui penggunaan material yang 

berkualitas, ketepatan hasil produksi, kecepatan pengiriman, tenaga kerja yang 

berkompeten dan lingkungan kerja yang sehat dan aman.  

 Risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh PT. SSI terjadi pada tahun 

2013 ketika sedang menjalankan proyek untuk PT. Petrosea, dimana keuntungan 

yang diperoleh oleh PT. SSI berkurang dari yang direncanakan. Beberapa 

penyebabnya adalah terlambatnya pengiriman cladding ke lokasi proyek sehingga 

menyebabkan sewa mess bagi karyawan di lokasi proyek diperpanjang, kekurangan 

jumlah material, serta adanya requirement dari pihak klien yang belum dipenuhi. 
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Akibat dari kejadian-kejadian tersebut adalah keuntungan yang diperoleh oleh PT. 

SSI berkurang sebesar Rp. 53.700.000. Selain itu tahun 2014 pada saat 

menjalankan proyek untuk PT. Schlumberger Geophysics Indonesia, PT. SSI 

kembali mengalami penurunan penerimaan keuntungan karena pengenaan penalty 

dari pihak klien. Penalty sebesar $52,069 diberikan karena PT. SSI terlambat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain 

dampak secara finansial dampak lainnya adalah reputasi atau nama perusahaan 

yang menjadi buruk bagi klien, tidak hanya klien yang proyeknya sedang ditangani, 

namun juga bagi klien baru.   

 Permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya dapat dihindari sejak dini 

jika PT. SSI memiliki sebuah teknik pengendalian yang efisien, yang dapat 

memitigasi risiko-risiko yang muncul pada saat proyek dilaksanakan, yaitu 

manajemen risiko. Sehingga dengan mitigasi risiko, perusahaan dapat 

meningkatkan keuntungan serta dapat mencapai key success factornya. Mitigasi 

risiko dapat diartikan sebagai proses penggabungan pencegahan kerugian atau 

kehilangan kontrol untuk mengurangi risiko (Berk, 2012).  

 Program manajemen risiko pertama-tama bertugas mengidentifikasikan 

risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko 

itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani 

risiko itu (Darmawi, 2014). Implementasi dari manajemen risiko ini membantu 

perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat 

keputusan untuk mengatasi risiko tersebut, selain itu juga membantu perusahaan 

dalam memberikan pemahaman yang jelas risiko-risiko yang spesifik terkait 
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proyek, menciptakan data historis untuk membantu prosedur manajemen risiko di 

masa depan (Smith., Merna., Jobling, 2006).  

 Untuk membantu mengetahui bobot risiko mana yang terbesar, yang perlu 

segera diambil tindakan mitigasinya, maka digunakan metode Analytic Network 

Process (ANP). Sedangkan untuk memilih alternatif mitigasi mana yang tepat akan 

digunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal 

Solution (TOPSIS).   

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kajian manajemen risiko 

sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan pada proyek konstruksi baja dan sipil 

di PT. Supra Surya Indonesia?  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan  

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi penyebab risiko serta memberikan bobot terhadap 

masing-masing penyebab risiko yang ada pada tahapan proses bisnis proyek 

konstruksi baja dan sipil PT. SSI; 

2. Menentukan alternatif mitigasi dan kemudian meranking alternatif mitigasi.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada PT. SSI  

tentang bagaimana mendesain manajemen resiko sehingga dapat memitigasi resiko-

resiko yang terjadi. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah,   

  perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiaan dan  

  sistematika penelitian.  

BAB II   TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

  Bab ini terdiri dari konsep-konsep dan teori yang terkait dengan  

  manajemen resiko serta analitikal network proses yang digunakan  

  dalam  penelitian untuk menganalisa rumusan masalah yang ada. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan,  

  identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data,  

  prosedur pengumpulan data serta teknik analisa data yang   

  digunakan. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai subyek  

  maupun obyek yang ada dalam penelitian ini. 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang deskripsi dan pembahasan mengenai hasil  

  penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

    Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian berdasarkan hasil  

  analisis penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti atas hasil  

  penelitian yang ada. 
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