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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam mengatasi semakin meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi guna memperlancar arus pergerakan orang dan barang serta 

meningkatnya efisiensi jasa perhubungan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, 

demikian pula penyerapan tenaga kerja dari dan ke seluruh wilayah Jabodetabek, 

maka BPJT merencanakan membangun Jalan Tol Lingkar luar Ke-2 Jakarta 

(JORR II). 

Transportasi merupakan hal sangat penting dalam kaitannya dengan 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penambahan jaringan jalan dan pengaturan 

lalu lintas ini sangat diperlukan terutama di jalur menuju Pelabuhan Tanjung 

Priok. Pembangunan jalan Tol Cibitung Jawa Barat Cilincing DKI merupakan 

jalan tol primer dimana fungsinya sangat penting sebagai alternatif yang 

menghubungkan Cimanggis-Cibitung–Cilincing. (study kelayakan tol Cimanggis 

Cibitung Cilincing), risiko keterlambatan proses konstruksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Denah peta lokasi proyek Tol Cibitung Cilincing (BPJT. 2015) 
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Rencana pembangunan Jalan Tol JORR II telah dituangkan dalam Surat 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana 

Umum Jaringan Jalan Nasional dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 

no.280/KPTS/M2006 tentang Perubahan Kep.Men-PU No 369/KPTS/M/2005. 

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi ini, PT. Waskita karya (Persero), Tbk 

dipercaya menjadi pihak kontraktor yang bertugas menangani section ruas “Jalan 

Tol Cibitung-Cilincing”.  Proyek Pembangunan Jalan Tol cibitung –Cilincing ini 

merupakan proyek Unit Price dengan nama proyek Pembanungan Jalan Tol 

Cibitung-Cilincing STA -0+375 - STA. 30+200 dan STA. 32+800 – STA. 33+618, 

dimana pihak yang terkait dengan proyek ini adalah : 

1. Pemilik dari pekerjaan Pembangunan jalan tol ini adalah PT. Cibitung 

Tanjung Priok Port Tollways.   

2. Konsultan Mk adalah  PT. Virama Karya – SMEC KSO.  

3. Konsultan Perencana PT. Purnajasa Bimapratama dan PT. Bina Karya.  

Pelaksanaan Proyek ini dibagi menjadi 2 tahapan yakni, Masa Konstruksi dan 

Masa Pemeliharaan. 

Dalam pelaksanaan pembangunan Jalan tol Cibitung-Cilincing terdapat 

detail Pembangunan Proyek Konstruksi Jalan Tol Cibitung – Cilincing. 

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu proyek strategis di Indonesia, 

khususnya di DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi Jawa Barat sedangkan akses 

transportasi menjadi salah satu permasalahan utama.   Di wilayah DKI Jakarta dan 

Bekasi Jawa Barat saat ini sudah dibangun beberapa ruas tol baik jaringan tol 

dalam kota maupun jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah 

sekitarnya, salah satunya adalah Jalan Tol Cibitung – Cilincing. Dengan adanya 

Tol Cibitung – Cilincing, diharapkan kepadatan lalu lintas khususnya untuk 

kendaraan dari dan menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok dapat teruai 

terutama untuk mengurangi beban angkutan barang dan kendaraan di ruas jalan 

Tol Jakarta – Cikampek yang melintasi Kawasan Cawang, Risiko keterlambatan 

dalam proses pelaksanaan konstruksi sangat mempengaruhi waktu penyelesaian 

yang sudah direncanakan bahkan proyek tersebut masuk dalam program 

percepatan pembangunan (Proyek Strategis Nasional). 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Adapun terdapat beberapa pertanyaan terkait Penelitian dalam tesis ini 

difokuskan untuk Menganalisis Risiko Keterlambatan Proses Konstruksi Jalan Tol 

Di Jawa Barat (studi kasus : Jalan Tol CibCil),  

Permasalahan penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja tahapan proses pelaksanaan kontruksi jalan Tol Cibitung 

Cilincing? 

2. Bagaimana metode konstruksi yang dilaksanakan di konstruksi jalan Tol 

Cibitung Cilincing? 

3. Apa saja risiko yang mengakibatkan keterlambatan proses konstruksi? 

4. Bagaimana hasil analisis risiko keterlambatan proses konstruksi jalan Tol 

Cibitung Cilincing? 

5. Apa rekomendasi perbaikan dari hasil analisis penelitian ini? 

 

1.3 Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian tesis ini membahas hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Proses tahapan pelaksanaan dan metode konstruksi yang dilaksanakan di 

konstruksi jalan Tol Cibitung Cilincing. 

2. Semua permasalahan yang terjadi selama proses tahapan pelaksanaan dan 

metode konstruksi yang dilaksanakan di konstruksi jalan Tol Cibitung 

Cilincing,  

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses desain, addendum kontrak, 

pengiriman material kelokasi serta implementasi di proyek Tol Cibitung-

Cilincing ,  

4. Progress pelaksanaan proyek Konstruksi Jalan Tol Cibitung-Cilincing 

5. Rekomendasi dari pakar penyebab risiko keterlambatan proses konstruksi 

Jalan Tol Cibitung-Cilincing. 

 

1.4 Tujuan Masalah Penelitian 

Tujuan dalam penelitian tesis ini membahas hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tahapan proses pelaksanaan kontruksi jalan tol.  
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2. Untuk mengetahui metode konstruksi yang dilakasanakan di konstruksi 

jalan Tol Cibitung Cilincing. 

3. Untuk mengetahui apa saja risiko yang mengakibatkan keterlambatan 

proses konstruksi 

4. Untuk mengetahui hasil analisis risiko yang paling berpengaruh terhadap 

keterlambatan proses konstruksi jalan Tol Cibitung Cilincing 

5. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil analisis penelitian. 

 

1.5 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah konsep rencana proses penelitian ini, mulai dari 

pengumpulan studi literatur, survai, penentuan pakar, analisis, pembahasan hasil 

penelitian hingga rekomendasi selesai, apat di uraikan dalam skema sebagai 

berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.  Alur Skema Kerangka Berfikir 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut:  

   MULAI 

Pengumpulan data keterlambatan: 

Studi literatur, data Sekunder dan 

data primer 

Kajian Pustaka  

Analisis 

Pembahasan Hasil Penelitian  

SELESAI 

Rekomendasi 
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BAB  I,  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  Masalah Penelitian 

Dalam sub bab ini menjelaskan berbagai informasi terkait dengan 

pemilihan topik penelitian yang akan dibahas, yaitu tentang Analisis 

Risiko Keterlambatan Proses Konstruksi Jalan Tol Di Jawa dimana 

proyek tersebut masuk pada Proyek Strategis Nasional (Jalan Tol CibCil) 

beserta argumentasi yang melatarbelakangi permasalahan penelitian.  

1.2. Permasalahan Penelitian 

Dalam sub bab ini berisi point masalah yang akan diteliti dan dibahas 

dalam penelitian ini tentang analisis risiko keterlambatan proses 

konstruksi jalan tol di jawa dimana proyek tersebut masuk pada Proyek 

Strategis Nasional. 

1.3. Batasan Masalah Penelitian 

Dalam sub bab ini berisi rambu-rambu agar penelitian berfokus dan tidak 

melebar, maka dalam penelitian ini membahas tentang Lingkungan 

proyek, Ruang lingkup pelayanan proyek, Pihak yang terlibat proses 

desain serta impementasinya, Progres pelaksanaan proyek serta 

rekomendasi dari pakar penyebab risiko keterlambatan proses konstruksi 

tersebut. 

1.4. Tujuan Masalah penelitian 

Dalam sub bab ini berisi mengenai tujuan penelitian yang merupakan 

hasil dari jawaban dari rumusan malah. 

1.5. Kerangka Berfikir 

Dalam sub bab ini memberikan informasi alur skema berfikir untuk 

menjalankan langkah-langkah dalam penelitian yang sudah dirumuskan 

masalahnya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam sub bab ini berisi tentang uraian singkat bagaimana susunan 

penulisan penelitian mulai dari pendahuluan hingga pembahasan. 

BAB II, KAJIAN PUSTAKA 

Pada Bab II Kajian Pustaka ini berisi tentang teori maupun konsep-

konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam 
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Bab I. Adapun materi dari teori tersebut antara lain sebagai betikut: Apa saja 

tahapan proses pelaksanaan kontruki, masalah masalah yang dihadapi dalam 

proyek: Lahan, data tanah, sosial masyarakat, utilitas system, pengadaan 

matrial sampai lokasi, perubahan desain karena kondisi alam lokasi proyek. 

Kajian pustaka metode konstruksi yang dilakasanakan di konstruksi. Apa saja 

risiko yang mengakibatkan keterlambatan proses konstruksi. Bagaimana hasil 

analisi risiko keterlambatan proses konstruksi dengan uji satistik selanjutnya 

membuat rekomendasi perbaikan dari hasil analisis penelitian ini. 

BAB III, METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab III Metodelogi Penelitian ini membahas tentang 

pelaksanaan hasil dari pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan 

implementasi hubungan terhadap data dari responden. Adapun materi dari 

pemesahan masalah antara lain sebagai berikut: Survai lapangan, (melihat dan 

membuat riset) hasil survai dan riset dibuat kuesioner untuk dimintakan Opini 

Pakar 01 (kuesioner untuk 3 orang pakar proyek), setelah ok maka dibuat 

kuesioner ke 2 untuk dimintakan Kajian dari responden (personil proyek 70 

orang) dan untuk memastikan data itu valid maka dilakukan analisa data 

tersebut dengan analisis statistic atas data hasil kajian masing masing 

responden, pemilihan metode pengumpulan datanya, hingga penjelasan 

analisisnya. 

BAB IV, ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil analisis yang telah dilakukan 

beserta pembahasan yang memperlihatkan hasil yang telah di dapatkan dari 

proses perhitungan kuantitatif serta analisis pada penelitian.  

BAB V, KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini didapatkan kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dimana sekaligus 

merupakan jawaban terhadap hal yang dipertanyakan pada sub-bab rumusan 

masalah. Dalam bab ini juga mengungkapkan sumbangan pemikiran berupa 

hasil rekomendasi yang dirumuskan dari analisis dan pembahasan penelitian 

yang di akhiri dengan Kesimpulan dan saran guna penelitian lebih lanjut. 

 


