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PENGANTAR 

 
 

Sesuai dengan judul proposal Tugas Akhir ini, maka bahan – bahan yang akan 

disajikan  merupakan sebagian dari keseluruhan Analisa Resiko Biaya dan Waktu, 

yang dapat melengkapi syarat lulusnya sebagai sarjana. Hal ini dirasakan sangat perlu 

karena seorang sarjana harus mampu melakukan penelitian dengan cara – cara yang 

sistematik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Pada bagian ini hanya akan disajikan uraian – uraian kualitatif yang perlu 

dipahami agar seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan persiapan yang 

baik, penyiapan lingkungan yang sesuai, pelaksanaan penelitian yang runtut 

(sistematis), dan memasyarakatkan hasil penelitian  dengan cara yang mudah 

dimengerti. Bagian kuantitatif yang menitik beratkan pada perancangan dan analisis 

hasil – hasil penelitian akan diberikan di bagian lain. 

Uraian – uraian yang terdapat di dalam diktat ini, merupakan hasil rangkuman 

dari berbagai sumber, diantaranya mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi yang 

diterbitkan oleh Universitas Widya Dharma Klaten, dan lebih banyak dari 

pengalaman  penulis selama ini. Dengan demikian, apabila contoh – contoh yang 

diberikan menyangkut bidang keairan, maka hal tersebut dimaksudkan agar lebih 

dapat dipahami lebih rinci. Mudah – mudahan diktat ini dapat memberi manfaat. 

 

 

 

 

 

 

Klaten, 24 Februari 2018 
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Anik Priyanti 
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ABSTRACT 

 
 

The road improvement project of Gumelem-Sikucing line has a total 

length 1 kilometers approximately will cross the wide range of region, such as 
mountainous area, residential area, coastal area, and crossing area. The fact of 

previous research says that there are still many occurences of several cases that 

interfere with the progress of the construction phase, such as accidents and improper 

implementation of construction method are leading to economic losses on the 

project and project can not be delivered on a predetermined time, because of that 

reason, peforming risk anlaysis will essential to anticipate all sorts of risks that may 

occur during construction phase. 

The purpose of this study are to assess the risk factors which may occur 

during construction and to find out the proper risk response strategy to manage the 

higest risks. Conducting literature study of previous research (another project) to get 

an overview about the possible risks factors, then the risk factors will be assessed by 
respondents through questionnaires survey. Respondents in this study are project 

manager and site manager who involved in road improvement project of Gumelem-

Sikucing. Risk factors which has been assessed by respondents, then Probability 

Impact Matrix analysis was conducted as the next step of analysis to discover the risk 

factors level. Once the highest level of risk factors has been discovered, interview 

process with respondent was performed to determining the risk response. 

The results of the analysis that has been done is key risk in every major 

region within the scope of the project differ from other region, whereas in the 

coastal area the highest risk is shortage of labor, and in the residential area the 

highest risk is unpredictable weather conditions, in the crossing area the highest risk 
is the low stability of soil, and in the mountainous area the highest risk is error in 

scheduling. Based on the interview, risk response which selected to reduce the 

probability and impact caused by risk occurences is to make strategic mitigation 

planning measures which begin with the find the triggers of risk factors. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

ABSTRACT 
 

 

 

 
 Proyek peningkatan jalan jalur Gumelem-Sikucing dengan total panjang 1 

kilometer kira-kira akan melintasi berbagai wilayah, seperti daerah pegunungan, 

daerah pemukiman, daerah pesisir, dan persimpangan. Faktanya penelitian 

sebelumnya mengatakan masih banyak kejadian dari beberapa kasus itu mengganggu 

kemajuan tahap konstruksi, seperti kecelakaan dan tidak semestinya penerapan 

metode konstruksi menyebabkan kerugian ekonomi pada proyek dan proyek tidak 

dapat disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu ikhtisar risiko 

penting untuk mengantisipasi segala macam risiko yang mungkin terjadi terjadi 

selama tahap konstruksi. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai faktor risiko yang mungkin 

terjadi selama konstruksi dan untuk mengetahui strategi respon risiko yang tepat 
untuk mengelola risiko paling tinggi. Melakukan studi literatur terhadap penelitian 

sebelumnya (proyek lain) untuk mendapatkan gambaran umum tentang kemungkinan 

faktor risiko, maka faktor risiko akan dinilai oleh responden melalui survei kuesioner. 

Responden dalam penelitian ini adalah manajer proyek dan manajer lapangan yang 

terlibat dalam proyek peningkatan jalan Gumelem-Sikucing. Faktor risiko yang telah 

dinilai oleh responden, maka analisis Probability Impact Matrix dilakukan sebagai 

langkah analisis selanjutnya untuk mengetahui tingkat faktor risiko. Begitu tingkat 

faktor risiko tertinggi ditemukan, proses wawancara dengan responden dilakukan 

untuk menentukan respons risiko. 

 Hasil analisis yang telah dilakukan adalah risiko utama di setiap jurusan 
wilayah dalam lingkup proyek berbeda dari daerah lain, sedangkan di wilayah daerah 

pesisir merupakan risiko tertinggi adalah kekurangan tenaga kerja, dan di daerah 

perumahan resiko tertinggi adalah kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, di 

daerah persimpangan memiliki risiko tertinggi adalah rendahnya stabilitas tanah, dan 

di daerah pegunungan risiko tertinggi adalah tidak tepatnya penjadwalan. Berdasarkan 

wawancara, respon risiko yang dipilih untuk mengurangi probabilitas dan dampak 

yang ditimbulkan oleh kejadian risiko adalah melakukan mitigasi strategis langkah-

langkah perencanaan yang dimulai dengan menemukan pemicu faktor risiko. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

I.1   Latar Belakang 

 Dewasa ini pembangunan desa tertinggal menjadi perhatian Pemerintah 

Republik Indonesa. Bukanlah rahasia umum apabila pembanguanan sarana dan 

prasarana insfrastruktur sangat mendukung untuk kemajuan desa, mempermudah 

akses air dalam pertanian, memperbaiki jalan untuk mempermudah akses 

pendidikan, kesehatan dan juga tahapan memperbaiki perekonomian masyarakat 

desa. Terlepas dari kegiatan infrastruktur pembangunan tahapan peningkatan 

(improvement) sangat diperlukan untuk selalu menjaga kondisi jalan tetap 

berfungsi sebagaimana mestinya bukan menghambat akses jalan apabila terdapat 

lubangan dan genangan yang lalai dari tahap peningkatan (improvement). 

 Peningkatan (Improvement) memiliki manfaat yang sangat besar terutama 

untuk mempertahankan eksistensi dari suatu jalann yang sangat membantu 

bertumbuhnya ekonomi, dan juga sebagai bukti bahwa pemerintah memberikan 

bukti serius dalam menangani masalah peningkatan jalan. Jalan dusun/desa tidak 

dibiarkan terbengkalai jalan dirawat ketika sudah ada dalam masa peningkatan 

dan mendesain ulang apa yang seharusnya dikerjakan pada tahap pelaksanaan 

kegiatan peningkatan. Karena idealnya bahwa setiap dusun atau desa selayaknya 

mempunyai akses jalan yang sehat. Dengan tujuan memudahkan segala kesulitan 

yang ada dewasa ini. 



2 
 

 

 

 Mengingat studi Kasus yang akan dibahas adalah peningkatan jalan Desa 

terpencil yang ada di Gumelem-Sikucing Kabupaten Pekalongan. Pekalongan 

terkenal dengan kota Batik di kotanya. Akan tetapi milihat lebih jauh ke dalam, 

pekalongan mempunyai daya tarik dalam wisata. Pemerintah dewasa ini 

memperhatikan bahwa inilah Argo wisata dan hutan lindung yang harus dibuka 

untuk umum dengan tujuan pariwisata. Pemerintah sadar bahwa akses jalan desa 

yang dilalui para wisata harus melewati Gumelem, maka Gumelem-Sikucing 

beruntung karena mendatkan kesempatan untuk mengadakan peningkatan 

(improvement). 

 Mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi selain cuaca, dan 

banyak nya truck bermuatan material yang sering melintasi jalan desa menjadikan 

hal tersebut sebagai tantangan bagi para kontraktor. Meskipun ditinjau dari sisi 

nilai proyek bukanlah proyek yang fantastis istimewa. Akan tetapi risiko yang 

ditimbulkan amatlah bisa merugikan apabila tidak di pahami dari berbagai faktor 

risiko.  

 Dalam Skripsi ini penulis mengajukan Analisis risko biaya dan waktu pada 

studi Kasus proyek (Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan Gumelem-Sikucing 

Kabupaten Pekalongan). Tahap peningkatan juga dapat menjadikan para 

kontraktor rugi, baik rugi secara finansial maupun tenaga. Namun, apabila setiap 

faktor risiko dianalisis dengan baik dan benar, di sikapi dengan manajemen dan 

cara yang benar maka akan sangat membantu para kontraktor dalam 

menyelesaikan proyek secara maksimal, berkualiatas, tapat waktu dan 

menguntungkan. 
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I.2   Rumusan Masalah 

 Proyek peningkatan jalan (Jalan Gumelem-Sikucing Kabupaten 

Pekalongan) secara umum merupakan bangunan jalan transportasi darat, yang 

terdiri dari bagian bawah lapisan keras dan juga lapisan atas berupa cor beton. 

Permasalahan yang akan diangkat sebgai bahan kajian dalam Skripsi ini adalah 

bagaimana cara menilai besaran risiko pada pelaksanaan Peningkatan jalan 

Gumelem-Sikucing. 

 Pada tahap rumusan masalah ini adalah dengan mengevaluasi proyek 

Gumelem-Sikucing dengan tanpa memperhatikan risiko (mengidentifikasi risiko 

dari faktor persiapan sampai finisihing) dan cara / strategi yang harus diambil 

guna mencegah terjadinya kegagalan finansial, waktu dan tenaga. 

 Penelitian ini termasuk tipe penelitian eksplanatori atau penjelasan. Tujuan 

utama penelitian eksplanatori atau disebut juga penelitian kausal adalah 

mengidentifikasikan hubungan sebab-akibat antara berbagai variabel. Studi 

eksplanatori meninjau apakah semua variabel bebas berpengaruh sama besarnya 

terhadap variabel terikat, ataukah ada variable bebas yang paling dominan 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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I.3 Batasan Masalah 

Pada Skripsi ini, penulis akan melakukan analisis risko biaya dan waktu 

yang mungkin timbul pada saat pengerjaan proyek peningkatan jalan 

Gumelem-Sikucing. Untuk membatasi masalah maka masalah yang akan 

di bahas adalah segala faktor risiko dalam proyek pembangunan jalan kali 

keting yang dimungkinkan timbul dan bisa di hindari agar kegagalan 

dalam bidang apapun tidak terjadi. Untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Studi kasus yang akan digunakan berdasarkan SPK dari: 

Kegiatan :     Peningkatan jalan dan jembatan pedesaan  

Pekerjaan : Peningkatan jalan Gumelem-Sikucing, Kecamatanamatan 

Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan 

2. Penelitian termasuk tipe penelitian eksplanatori/ Penjelasan 

 

I.4   Manfaat Skripsi 

 Manfaat Skripsi ini adalah sebgai berikut: 

1. Spesifik bagi penulis: 

a. Memberi gambaran secara umum bagi penulis dalam hal analisis 

risko biaya dan waktu agar dapat menjegah terjadinya kegagalan 

b. Mempu mencari, mengetahui dan menganalisa dan mendata ke 

dalam bentuk laporan yang tersusun baik dan sistematis. 
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2. Bagi Universitas Widya Dharma Klaten 

a. Menyiapkan sumber daya manusia yang terempil, handal, dan 

memiliki dedikasi tinggi sehingga tetap eksis dalam era globalisasi 

b. Sebagai dasar evaluasi sistem pendidikan dalam upaya 

meningkatkan dan mengembangkan mtu pendidikan. 

 

I.5 Tujuan Skripsi 

 Tujuan penulisan Skripsi dengan judul “ Analisis risko biaya dan waktu” 

Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan Gumelem-Sikucing Kabupaten 

Pekalongan) adalah sebagai berikut : 

1. Menilai besaran risiko pada pelaksanaan Peningkatan jalan 

Gumelem-Sikucing, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten. 

Pekalongan 

2. Mengetahui respon risiko pada proyek tersebut. 

 

 

I.6 Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian Skripsi yang ada pada 

fakultas Teknik Sipil, universitas Widya Dharma Klaten adalah tidak ada sepsifik 

ataupun persamaan judul mengenai analisis risko biaya dan waktu (studi Kasus 

Proyek Peningkatan Jalan Gumelem-Sikucing, Kabupaten Pekalongan). 

 Skripsi ini berbeda dengan yang lain, tidak hanya membeberkan secara 

penuh mengenai analis risiko proyek dengan spesifikasi proyek peningkatan 
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improvement yang dilakukan pada Proyek peningkatan jalan Gumelem-Sikucing, 

Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. 

 Oleh karena itu, keaslian Skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan 

sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu, kejujuran, 

rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses 

menemukan kebenanran ilmiah sehingga dengan demikian Skripsi ini dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka yang 

sifatnya konstruktif (membangun). 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.I  Kesimpulan 

 

1. Risiko dengan nilai level tinggi pada masing-masing wilayah adalah 

sebagai berikut: 

a. Wilayah dekat Pegunungan, dan sumber material yang melewati 

Pantai : Kekurangan jumlah tenaga kerja, kesalahan estimasi waktu, 

terjadinya kecelakaan kerja, komunikasi tidak lancar antar pekerja, 

keterlambatan material dari supplier, desain tidak lengkap, keadaan 

cuaca tidak menentu, tenaga kerja mogok, kebakaran, kesalahan 

estimasi biaya. 

b. Wilayah pemukiman : Keadaan cuaca tidak menentu, 

keterlambatan proses pembebasan lahan, Tanah Longsor, kebakaran, 

banjir, tanah longsor, metode konstruksi tidak sesuai, desain tidak 

sesuai dengan keadaan dilapangan, pemindaahan rumah penduduk 

yang terkena dampak, kesalahan estimasi waktu, keterlambatan dalam 

mendapatkan akses ke lokasi proyek, aksi protes dari masyarakat 

setempat, kegiatan konstruksi mengakibatkan kemacetan, kesalahan 

estimasi biaya,  
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c. Wilayah Perlintasan/jembatan: Kesalahan estimasi waktu, 

rendahnya stabilitas tanah, keterlambatn dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan mengembalikan akses ke lokasi, keadaan cuaca tidak 

menentu, tidak tersedianya akses tranportasi menuju proyek, aksi 

protes dari masyarakat setempat, konstruksi jembatan runtuh akibat, 

robohnya pondasi jembatan, konstruksi jembatan runtuh akibat 

robohnya balok melintang, kesalahan estimasi biaya. 

 

2. Perencanaan respon yang dilakukan untuk menangani setiap risiko 

yang termasuk dalam kategori risiko tinggi dan risiko sedang, dengan 

mengetahui terlebih dahulu dari penyebab terjadinya setiap risiko, 

setelah itu ditentukan strategi mitgasi yang diperlukan untuk 

mengurangi probabilitas dan dampak yang diakibatkan oleh setiap 

risiko. Dimana secara garis besar respon risiko tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Untuk menangani risiko kesalahan estimasi waktu 

dilakukan dengan menyusun penjadwalan proyek yang 

disesuaikan dengan resource yang ada.  

b. Dalam menangani risiko kesalahan estimasi biaya langkah 

mitigasi yang diberikan adalah melakukan survei harga 

pendahuluan sebelum mengajukan penawaran.  

c. Dalam menangani risiko yang terkait dengan lingkungan 

seperti keadaan cuaca yang tidak menentu, badai, dan 
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banjir, dilakukan dengan mencari informasi terkait dengan 

data cuaca dari BMKG setempat, serta mencari informasi 

mengenai muka air tertinggi pada saat banjir terjadi.  

d. Risiko terkait dengan desain perencanaan, seperti desain 

yang tidak lengkap, perubahan desain, dan desain yang 

tidak sesuai denga kondisi dilapangan, langkah mitigasi 

yang dilakukan adalah dengan melakukan survai bersama 

pemilik proyek dan konsultan perencanan untuk 

mendapatkan data awal proyek yang lebih akurat  

e. Risiko yang berhubungan dengan pembebasan lahan, 

seperti keterlambatan dalam proses pembebasan lahan, 

Tanah Longsor, dan pemindahan tempat tinggal penduduk 

yang terkena dampak proyek, langkah mitigasi yang 

dilakukan adalah dengan melakukan proses pembebasan 

lahan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.  

f. Risiko pada lingkup sosial seperti, aksi protes dari 

masyarakat setempat, dalam menangani risiko tersebut 

langkah mitigasi yang dilakukan adalah dengan memnuhi 

permintaan masyarakat, serta melakukan survai AMDAL 

untuk mengetahui dampak lingkungan yang dihasilkan oleh 

aktivitas proyek. 
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5.II Saran 

Tentunya hasil penelitian tugas akhir ini masih belum sempurna. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil penelitian proyek belum 

terlaksana dan responden hanya mengisi kuisioner berdasarkan 

pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya. Saran untuk penelitian 

sejenis berikutnya adalah harus benar dan tepat dalam memilih 

responden yang mempunyai pengalaman lebih lama dan benar pada 

bidangnya, serta memiliki waktu yang cukup agar responden dapat 

berkonsentrasi penuh untuk mengisi kuisioner. 
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