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BAB I 

PENDAHULAN 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan sistem kelistrikan Sumatera-Jawa disusun dengan 

mengoptimalkan sumber daya alam yang tersebar di wilayah Sumatera-Jawa. Pengembangan 

sistem tenaga listrik ditujukan untuk mengimbangi dan mengejar pertumbuhan kebutuhan energi 

listrik yang cukup tinggi di wilayah Sumatera Jawa. 

Untuk meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) dengan unit 

usahanya yaitu Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera-Jawa (UIP ISJ) memulai 

pembangunan gardu induk dan transmisi yang dibantu oleh PT. PLN UPP ISJ (Unit pelaksana 

Proyek Interkoneksi Sumatera-Jawa). Proyek-proyek pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan akan memenuhi kebutuhan listrik yang semakin tinggi khususnya di Provinsi 

Banten . Gardu induk dan transmisi 150 kV memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem 

tenaga listrik sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Saat ini ada 4 proyek yang sedang 

dalam tahap pelaksanan diantaranya transmisi 150 kV di Kramatwatu-Serang Barat, transmisi 

150 kV Incomer dan Gardu Induk di Ciruas-Kabupaten Serang serta transmisi 150 kV di Jatake-

Tangerang lama dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggannya.  

Pembangunan infrastruktur Gardu Induk dan transmisi ini merupakan komitmen PLN 

untuk terus meningkatkan daya pasok dan kehandalan sistem dan diharapkan dengan 

beroperasinya gardu induk dan transmisi ini, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 

serta pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Provinsi Banten. 

Berdasarkan pekerjaan perencana fase desain pada proyek pembangunan gardu induk dan 

transmsi 150 kV di Provinsi Banten berserta beserta uraian yang menjadi latar belakang, terdapat 

beberapa kendala dalam upaya mewujudkan proyek tersebut. Pemberi tugas perlu mengetahui 

hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan kontraktor dalam upaya meningkatkan kinerja 

waktu agar siap mengantisipasi permasalahan yang terjadi untuk tahap-tahap pekerjaan 

selanjutnya sebelum berdampak negatif pada saat pelaksanaan fisik tahap berikutnya dan saat 

pemakaian bangunan tersebut nantinya. 

“Physical Gap” terjadi pada saat dilakukan pemeriksaan awal terhadap kegiatan tahap 

desain dan pengawasan berkala dalam proyek pembangunan gardu induk dan transmisi 150 kV 
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di Provinsi Banten yang oleh bagian dari PLN UIP ISJ yaitu PLN REN (bagian perencanaan 

desain) dan untuk pengawasan berkala dilkaukan oleh PLN PUSMANPRO (Pusat Manajemen 

Konstruksi). Beberapa permasalahan ditemukan melalui kajian awal terhadap faktor kegiatan 

utama beserta variabelnya. Beberapa variabel belum dilaksanakan berurutan sehingga berpotensi 

yang akan berdampak terhadap kinerja waktu proyek nantinya. Kelompok kegiatan utama pada 

kegiatan tahap desain dalam ini adalah sebagai berikut; (1) Pekerjaan konseptual desain; (2) 

Pekerjaan basic design; (3)  Pekerjaan detail desain; (4)  Tahap kontrak. 

Dalam setiap pelaksanaan proyek ada banyak hal yang langsung berpengaruh terhadap 

kelancaran suatu proyek, salah satunya adalah kinerja waktu pada tahap proses desain karena 

sangat berdampak kepada pelaksanaan pekerjaan yang efisien, agar dapat mengimbangi dan 

mengoptimalkan penggunaan biaya yang sesuai dengan anggaran perencanaan. Penelitian ini 

menelaah pada faktor-faktor pada saat proses desain awal proyek yakni pekerjaan sipil yang 

dapat dikatakan tidak banyak item pekerjaan pada proyek pembangunan gardu induk dan 

transmisi 150 kV namun dapat mengakibatkan kinerja waktu yang kurang optimal dan 

berdampak langsung pada biaya proyek sehingga menimbulkan kerugian oleh pihak pemilik 

maupun pelaksana proyek. Knowledge based MK pada penelitian ini adalah risk management 

dan time management. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis faktor – faktor risiko pada 

tahap proses desain yang berdampak langsung terhadap kinerja waktu khususnya pada proyek 

gardu induk dan transmisi 150 kV di kawasan Provinsi Banten. 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa saja faktor dan variable risiko tahap desain yang diuji dalam penelitian ini?  

2. Bagaimana mengukur kinerja waktu pada tahap desain proyek pembangunan gardu 

induk dan transmisi 150 kV? 

3. Bagaimana hasil analisis risiko desain terhadap kinerja waktu pada proyek 

pembangunan gardu induk dan transmisi 150 kV? 

4. Apa saja rekomendasi perbaikan yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini? 

 

1.3       Pembatasan Permasalahan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan: 
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1. Proses kontrak EPC pada tahapan proses desain.  

2. Kinerja yang ditinjau adalah kinerja waktu 

3. Penelitian yang dilakukan dari sisi kontraktor  

4. Penelitian dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mengetahui faktor dan variabel risiko dari tahap desain terhadap kinerja waktu. 

b. Mengukur kinerja waktu pada proses desain. 

c. Mengetahui hasil hasil analisis risiko desain terhadap kinerja waktu pada proyek 

pembangunan gardu induk dan transmisi 150 kV. 

d. Memberikan solusi maksimal dan rekomendasi perbaikan untuk menyelesaikan 

permasalahan desain terhadap kinerja waktu pada proyek EPC.  

 

1.5 Model Operasonal Penelitian 

Diagram di bawah ini merupakan kerangka berpikir peneliti dalam penyusunan penelitian 

ini untuk mengevaluasi pengendalian kinerja waktu dalam pelaksanaan pembangunan gardu 

induk dan transmisi 150 kV. Model operasional penelitian adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 Model Operasional Penelitian 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari: 

 

BAB I-PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam sub bab ini dijelaskan isu terkait dengan pemilihan topik penelitian yang 

diangkat yaitu ANALISIS RISIKO TAHAP DESAIN TERHADAP KINERJA 

WAKTU PADA PROYEK EPC DI PROVINSI BANTEN 

(STUDI KASUS: PROYEK PEMBANGUNAN GARDU INDUK DAN 

TRANSMISI 150 KV) serta argumentasi yang melatarbelakangi permasalahan 

penelitian. 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Sub bab ini berisi rumusan permasalahan yang diteliti dan akan diselesaikan dalam 

penelitian ini. 

1.3 Batasan Permasalahan Penelitian 

Agar permasalahan terfokus dan tidak melebar maka penelitian ini terbatas hanya 

membahas kinerja waktu pada tahap desain pada proyek EPC pembangunan gardu 

induk dan transmisi 150 kV di Provinsi Banten. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam sub bab ini dipaparkan mengenai tujuan penelitian, yang merupakan jawaban 

atas rumusan permasalahan. 

1.5 Model Operasional Penelitian 

Merupakan diagram alir yang menunjukkan alur berpikir untuk memecahkan 

permasalahan penelitian yang telah dirumuskan 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berisi uraian singkat bagaimana susunan penulisan tesis, mulai dari pendahuluan 

hingga kesimpulan dan saran. 
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BAB II-KAJIAN PUSTAKA 

Merupakan teori maupun konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan di dalam 

Bab I. Dalam bab ini, Peneliti menyusun sebuah theoretical framework untuk memberikan 

jawaban teoretis tentatif terhadap pokok permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. 

 

BAB III-METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Penelitian 

Dalam sub bab ini dijabarkan mengenai kerangka berpikir serta urutan proses 

penelitian. 

3.2 Strategi Penelitian 

Sub bab ini digunakan untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian 

tersebut. 

3.3 Variabel Penelitian 

Agar konsep-konsep yang dapat diteliti secara empiris, maka konsep-konsep tersebut 

harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel, yang berarti sesuatu 

yang mempunyai variasi nilai. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Sub bab ini membahas mengenai alat pengumpul data dari faktor dan variabel yang 

digunakan oleh peneliti untuk menacri informasi yang lengkap dari permasalahan. 

3.5 Pengumpulan Data 

Sub bab ini membahas mengenali populasi dan sampel yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengolah data hasil penelitian 

3.6 Populasi dan Sampel 

Sub bab ini membahas mengenai pengumpulan data-data yang akan digunakan 

peneliti untuk penelitian. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Sub bab ini membahas mengenai cara atau metode yang akan digunakan oleh peneliti 

untuk mengolah data hasi penelitian. 
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BAB IV-ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian tentang pembahasan dari data-data yang telah dikumpulkan, diolah, 

dianalisis, diinterpretasi terhadap data tersebut, serta membahas tentang temuan dan pembahasan 

validasi hasil penelitian serta rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil penelitian. 

 

BAB V-KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi uraian dan penejelasan tentang summary atas hasil analisis yang telah 

dilakukan serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait baik secara umum dari 

pemilik Proyek dan secara khusus kepada Kontraktor utama. 




