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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan Penelitian.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini terutama di DKI Jakarta

sebagai ibu kota negara yang menurut Badan Pusat Statistik sebesar 6.17% sepanjang

tahun 2018 menyebabkan semakin terbukanya peluang berinvestasi yang diikuti dengan

terbukanya lapangan pekerjaan. Salah satu dampak dari pertumbuhan ekonomi dan bisnis

di DKI Jakarta adalah meningkatnya kebutuhan akan hunian baik itu untuk perkantoran,

tempat tinggal maupun tempat usaha yang terus bertambah setiap tahun, yang tidak

diimbangi dengan ketersediaan lahan yang mencukupi, akan tetapi dengan kemajuan

teknologi dunia konstruksi hal ini dapat diatasi dengan bangunan tingkat tinggi. Untuk di

DKI Jakarta sendiri ada peraturan daerah yaitu Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 yang

mengatur pembagian bangunan gedung menjadi 3 tingkatan yaitu bertingkat tinggi atau

bangunan dengan lebih dari 8 lantai, bertingkat sedang /bangunan dengan lantai

berjumlah 5-8 lantai dan bertingkat rendah/bangunan sampai dengan 4 lantai.

Menurut data Skycraper Center sebagai salah satu situs yang menyediakan data-

data tentang gedung tertinggi di dunia, menyebutkan bahwa Indonesia menduduki

ranking ke 7 secara umum sebagai Negara yang mempunyai banyak bangunan gedung.

Sedangkan Jakarta sendiri menduduki peringkat ke 10 secara global dalam kategori kota

yang memiliki banyak gedung tinggi didunia, dengan jumlah 407 gedung.

Proyek High Rise Building atau gedung tinggi mempunyai keunikan karakter

tersendiri dibanding dengan proyek yang lain. Karakteristik gedung tinggi diantaranya

tinggi bangunan lebih dari 8 lantai, luas lantai yang per lantainya berkisar pada 750m2-

1500m2 dimana tujuan gedung tinggi adalah menambah ruang dengan keterbatasan lahan

dengan luas tapak yang kecil. Selanjutnya gedung tinggi umumnya mempunyai karakter

typical. Selain itu proyek gedung tinggi memiliki kompleksitas tinggi, diantaranya nilai

kontrak yang besar dengan jenis pekerjaan yang beragam, yang melibatkan banyak pihak,

dan disiplin ilmu, durasi pelaksanaan yang panjang dengan risiko ketidakpastian yang

tinggi. Selain itu gedung tinggi juga mempunyai volume pekerjaan yang besar dengan

schedule pelaksanaan dan target biaya yang ketat. Target mutu tinggi dan design

arsitektur yang unik juga menjadikan proyek gedung tinggi berbeda dengan proyek yang

lain, dikarenakan proyek tersebut merupakan icon dan lambang prestise bagi pemiliknya,

dengan tetap mengutamakan tuntutan safety yang tinggi dimana semakin tinggi gedung

akan berbanding lurus dengan tingkat risiko bahaya ketinggiannya.



2

Kontraktor adalah sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung tinggi dan keberhasilan pelaksanaan

konstruksi tersebut ditentukan oleh kemampuannya dalam pengelolaan berbagai aspek

yang terkait konstruksi baik itu aspek biaya, mutu dan waktu, termasuk aspek risiko,

untuk mencapai tujuan proyek sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama-sama.

Salah satu risiko yang sering dihadapi oleh kontraktor adalah aspek biaya, sebagai contoh

adanya pembengkakan biaya pada saat pelaksanaan konstruksi yang dapat menimbulkan

potensi kerugian dan berhentinya proyek. Pembengkakan biaya yang terjadi secara tidak

langsung juga mengindikasikan bahwa kinerja biaya tidak optimal. Dalam manajemen

biaya terdapat beberapa tahapan atau proses yang dimulai dari tahap perencanaan,

kemudian tahap estimasi biaya dilanjutkan dengan tahap penentuan anggaran dan yang

terakhir adalah tahap pengendalian biaya. Dari keempat tahap atau proses tersebut saling

berkaitan antara yang satu dengan yang lain, dimana pada masing-masing tahap

terkandung banyak risiko yang bilamana risiko pembiayaan tersebut tidak segera

dimitigasi maka akan mengganggu kinerja waktu proses konstruksi proyek bangunan

gedung tinggi di DKI Jakarta. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut

adalah dengan penerapan manajemen risiko, dalam hal ini lebih ke arah analisis risiko.

Dengan adanya analisis risiko ini, dapat diketahui potensi risiko dalam aspek pembiayaan

yang dapat mengganggu kinerja waktu proses konstruksi proyek bangunan gedung tinggi,

sehingga bisa dilakukan langkah-langkah penanganan yang tepat guna meningkatkan

kinerja pembiayaan proyek.

1.2 Permasalahan Penelitian.

Penelitian ini fokus mengkaji analisi risiko pembiayaan dalam mengantisipasi

kinerja waktu proses konstruksi bangunan gedung tinggi di DKI Jakarta. Permasalahan

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Apa saja faktor dan variabel risiko pembiayaan proyek bangunan gedung tinggi di

DKI Jakarta?

b. Bagaimana mengukur kinerja waktu proyek ?

c. Bagaimana hasil analisis risiko faktor dan variabel pembiayaan proyek bangunan

gedung tinggi di DKI Jakarta?

d. Bagaimana Improvement terhadap hasil kajian ?
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1.3 Batasan Permasalahan Penelitian

Batasan permasalahan dalam penelitian inidapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Perusahaan penyedia jasa pelaksana konstruksi adalah general kontraktor sebagai

main contractor pada proyek high rise building di DKI Jakarta.

b. Gedung tinggi adalah bangunan dengan jumlah tingkat/bidang vertikal lebih dari

8 lantai.

c. Mengidentifikasi besarnya pengaruh pembiayaan atas kinerja waktu proses

konstruksi proyek bangunan gedung tinggi di DKI Jakarta

d. Mengidentifikasi risiko pembiayaan proyek bangunan gedung tinggi di DKI

Jakarta.

e. Lokasi penelitian adalah beberapa proyek bangunan tinggi di DKI Jakarta dengan

kontraktor pelaksana PT. X

f. Proyek yang diteliti adalah proyek sektor non pemerintah (swasta)

1.4 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengidentifikasi faktor dan variabel pembiayaan proses konstruksi

prooyek bangunan gedung tinggi di DKI Jakarta.

b. Untuk mengukur kinerja waktu proses konstruksi proyek gedung tinggi di DKI

Jakarta

c. Untuk mengkaji hasil analisis risiko faktor dan variabel pembiayaan.
d. Penelitian ini akan mengkaji rekomendasi perbaikan terhadap hasil kajian.

1.5 Model Operasional Penelitian

Diagram dibawah ini merupakan kerangka berpikir penulis dalam penyusunan

penelitian ini.
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Gambar 1.1 Model Operasional Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

diangkat yaitu Analisis Risiko Pembiayaan Proyek Dalam Mengantisipasi Kinerja

Waktu Proses Konstruksi Proyek Bangunan Gedung Tinggi Di DKI Jakarta

1.2 Permasalahan Penelitian.

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

penelitian ini.

1.3 Batasan Permasalahan Penelitian

Agar terfokus maka penelitian ini terbatas hanya membahas mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi proses konstruksi dan besarnya pengaruh faktor tersebut

terhadap kinerja biaya pada proses konstruksi proyek gedung tinggi di DKI Jakarta

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 menjalankan langkah-
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langkah penelitian yang telah dirumuskan.

1.6 Sistematika Penulisan

Berisi uraian singkat bagaimana penulisan proposal, mulai dari pendahuluan hingga

hasil dan pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi teori yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab

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

jawaban teoretik tentatif terhadap 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 Responden Penelitian

Sub bab ini menjelaskan mengenai data para responden (Pengguna Jasa) melalui

kuesioner

3.3 Instrumen Penelitian

Sub bab ini membahas tentang faktor dan variabel penelitian yang digunakan oleh

penulis untuk mengolah data hasil penelitian.

3.4 Metode Penelitian.

Sub bab ini membahas mengenai metode yang digunakan oleh penulis untuk

mengolah data hasi penelitian.

3.5 Teknik Sampling

Sub bab ini membahas mengenai metode dan teknik sampel yang digunakan oleh

penulis untuk mengklasifikasi calon responden penelitian.

3.6 Jenis Data

Sub bab ini membahas mengenai klasifikasi data berdasarkan sumber dan jenis yang

digunakan oleh penulis untuk mengolah data hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Sub bab ini membahas mengenai teknik analisis data yang dilakukan setelah data

terkumpul baik melalui tabulasi, diagram dan perhitungan mengunakan software

analysis.
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BAB IVANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pelaksanaan hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisis

serta interpretasi terhadap data tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran


