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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia mempunyai kebijakan strategik dalam pembangunan 

infrastruktur dan sedang giat giatnya melaksanakan pembangunan tersebut secara 

masif diantaranya: bendungan, jalan tol, pembangkit listrik, airport dan 

pelabuhan/dermaga. Sesuai dengan rencana pembangunan nasional, pelabuhan 

Kuala Tanjung salah satunya masuk ke dalam proyek strategis nasional. 

Pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung meliputi rencana pengembangan 

terminal multi purpose dan terminal peti kemas (hub internasional). Proyek 

Pembangunan Terminal Multi Purpose dan Fasilitas Pendukung di Kuala 

Tanjung adalah suatu proyek pembangunan pelabuhan terbuka yang 

dipergunakan sebagai prasarana ekspor dan impor antar negara dan juga 

sekaligus difungsikan sebagai pelabuhan menghubung antara pulau-pulau 

dengan pelabuhan sekitarnya (Laporan Tahunan PT. Pelindo I, 2015).  

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1. Lokasi Proyek 

 

 Posisi dan letak yang sangat strategis karena letaknya di depan Selat 

Malaka dan dapat digunakan sebagai pelabuhan penunjang bagi pelabuhan 

Belawan.. Tingkat kepadatan trafik di daerah tersebut saat ini sangat tinggi  
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khususnya bagi angkutan bahan curah sehingga dapat dijadikan pelabuhan 

penunjang bagi rencana Kawasan Industri Sei Mangke yang diarahkan sebagai 

Kawasan Ekonomi Khusus. (Rancangan Awal RPJMN 2015 - 2019, 2015). 

 Pembangunan Terminal Multi Purpose dan Fasilitas Pendukung di Kuala 

Tanjung dikembangkan sebagai Industrial Gateway Port yang mengintegrasikan 

pelabuhan dan kawasan industri. Perencanaan pengembangan Terminal Multi 

Purpose dibagi menjadi menjadi empat, pertama pengembangan Terminal Multi 

Purpose Kuala Tanjung (2015-2017), tahap kedua pengembangan kawasan 

Industri seluas 3.000 hektare (2016-2018), tahap ketiga pengembangan 

Dedicated Terminal atau Hub Port (2017-2019) dan tahap keempat, 

pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023) (Rancangan Awal 

RPJMN 2015 - 2019, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 1. 2. Pekerjaan struktur sisi laut 

 

 Pembangunan Terminal Multi Purpose dan Fasilitas Pendukung di Kuala 

Tanjung  memiliki fasilitas dermaga bongkar muat kontainer sepanjang 500 

meter, dermaga bongkar muat curah cair sepanjang 500 meter, kontainer yard 

dengan kapasitas ± 600.000 TEUs dan kedalaman kolam 14-18 LWS. 

Pembangunan dermaga ini dibangun, dikelola dan dikendalikan oleh PT Prima 

Multi Terminal (PT.PMT). PT Prima Multi Terminal adalah anak perusahaan 

dibawah PT. Pelindo 1 yang merupakan gabungan usaha (KSO) dari perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu; PT Pelindo I PT Pembangun 

Perumahan (PT.PP), dan PT Waskita Karya (PT. WK). Dengan prosentase 
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saham masing masing sebesar PT. Pelindo 1 55%, PT. WK 30 % dan PT. PP 

15%.  

 Kontraktor pelaksana adalah KSO/Joint Operation  antara PT. X dan PT. 

Y sedangkan sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi adalah PT Yodya Karya 

(persero). Lingkup pekerjaan konstruksi (construction) pada proyek ini adalah 

pekerjaan persiapan, struktur sisi laut, struktur sisi darat, bangunan fasilitas, 

bangunan pelengkap, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, instrumen dan 

testing commisioning (Laporan bulanan konsultan). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3. Pekerjaan struktur sisi darat 

Waktu pelaksanaan proyek pada studi kasus ini adalah 1.366 hari (Seribu 

tiga ratus enm puluh enam) hari kalender, dimulai 01 Mei 2015 sampai sampai 

25 Januari 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,457 Triliun. 

 Dalam dunia industri konstruksi lebih khusus konstruksi Dermaga banyak 

ketidakpastian atau risiko dalam perencanaan dan  pelaksanaannya. Proyek ini 

mempunyai panjang trestle ± 2.787 meter dari bibir pantai dengan dimensi lebar 

trestle18.5 m, panjang jetty 500 meter dengan dimensi lebar 60 meter, kedalaman 

dasar laut didaerah trestle ± 3 – 8 meter dan kedalaman dasar laut di daerah jetty 

rata rata ± 14 - 18 meter, serta luas daratan untuk container yard dan fasilitas 

lainnya 13.8 Ha. Dengan kendala alam dan lingkungan yang begitu berat seperti   

arus, alun, gelombang, angin, pasang surut, kedalaman laut, dampak asap akibat 
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kebakaran hutan dan lain sebagainya itu semua menjadi potensi risiko bagi 

perencanaan dan pelaksanaannya.  

  Aspek biaya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses 

pelaksanaan proyek konstruksi, hal ini menyangkut jumlah biaya yang besar dan 

rentan terhadap timbulnya risiko. Pengelolaan biaya proyek yang tidak akurat 

akan berdampak negatif terhadap proses pelaksanaan proyek. Oleh karena itu 

diperlukan analisis risiko  biaya pelaksanaan proyek sehingga dapat digunakan 

untuk meningkatkan kinerja proyek. Penerapan manajemen risiko sebagai salah 

satu bagian dari manajemen proyek diharapkan dapat mengurangi dampak 

negatif risiko dan mendapatkan dampak positif risiko yang berpengaruh terhadap 

kinerja proyek.  

 Suatu proyek dikatakan berhasil harus mempunyai tiga unsur yang dapat 

diukur antara lain tepat waktu, tepat  mutu/spesifikasi  sesuai dengan yang 

disyaratkan dan tepat biaya  sesuai dengan yang anggarkan. Di samping itu  nilai 

lainnya adalah dapat mengoptimalkan sumberdaya, dan hasil pekerjaan diterima 

dengan baik oleh owner atau pemberi tugas serta perusahaan mendapat 

keuntungan yang sebesar besarnya. 

 Dalam pelaksanaan proyek jika pemakaian  biaya melebihi pagu yang 

dianggarkan maka akan terjadi penyimpangan biaya yang mengakibatkan 

keuntungan perusahaan tidak maksimal.  Penyebab deviasi biaya harus dapat 

diantisifasi dan dikendalikan dengan melihat item item biaya yang besar yang 

mempunyai risiko yang tinggi terhadap pelaksanaan proyek . Dengan demikian 

kontraktor dapat meminimalisasir dampak risiko biaya yang akan ditimbulkan 

dalam pelaksanaan proyek. 

 Proyek ini sudah selesai dilaksanakan pada awal bulan Pebruari 2019. 

Mengkaji dan mempelajari laporan bulanan yang dibuat konsultan pengawas 

pada tahap pekerjaan struktur sisi laut ada keterlambatan sebesar 17.814 % 

sehingga berdampak pada penambahan biaya. Penambahan biaya ini  terekam 

dari risalah rapat dan klaim yang diajukan pihak kontraktor kepada pemilik 

proyek, besaran nilainya adalah sebesar 10.69%. Pengajuan klaim dari kontraktor 

yang diakibatkan adanya usulan pekerjaan baru dari owner dapat disetujui 

maksimum sebesar 10%. Namun sebaliknya jika klaim pekerjaan tambah 
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tersebut akibat dari kesalahan metode pekerjaan maka klaim dapat di tolak dan 

menjadi risiko biaya kontraktor. 

 Berdasarkan masalah di atas peneliti akan membuat tesis dengan judul 

Analisis risiko biaya pelaksanaan Proyek Pembangunan Terminal Multi Purpose 

dan Fasilitas Pendukung di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. 

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

 Sehubungan dengan judul penelitian dan permasalahan yang timbul yaitu: 

1. Apa pengertian dan indikator  risiko biaya pelaksanaan proyek dalam 

penelitian ini ? 

2. Apa saja risiko yang timbul pada tahap pelaksanaan konstruksi dalam 

penelitian ini? 

3. Bagaimana hasil analisis risiko biaya pelaksanaan konstruksi dalam 

penelitian ini? 

4. Apa rekomendasi perbaikan (improvement ) dari hasil  penelitian ini ? 

 

1.3.  Batasan Penelitian 

  Penelitian ini ditekankan pada pengembangan pelabuhan tahap pertama 

yaitu proyek Pembangunan Terminal Multi Purpose dan Fasilitas Pendukung di 

Kuala Tanjung, yang dilaksanakan pada periode 2015 – 2019 . Penelitian ini 

dilakukan hanya dari sisi kontraktor pada tahap pelaksanaan saja. Penelitian 

dilaksanakan untuk mengidentifikasi faktor risiko, menganalisis pengaruh risiko 

tersebut dan penanganan atau tindakan risiko yang berpengaruh terhadap kinerja 

biaya pelaksanaan Proyek. Penelitian ini hanyadititik beratkan pada variabel 

teknis. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini akan menganalisis risiko biaya pada pelaksanaan konstruksi 

proyek Pembangunan Terminal Multi Purpose dan Fasilitas Pendukung 

Pelabuhan di Kuala Tanjung. Penerapan manajemen risiko sebagai salah satu 

bagian dari manajemen proyek diharapkan dapat mengurangi dampak negatif 
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risiko dan mendapatkan dampak positif risiko yang berpengaruh terhadap kinerja 

proyek. Sehingga dapat digambarkan bahwa tujuan peneltian ini adalah: 

1. Mengetahui pengertian dan indikator resiko biaya pelaksanaan proyek dalam 

penelitian ini. 

2. Mengetahui dan memahami risiko yang timbul pada tahap pelaksanaan 

konstruksi dalam penelitian ini. 

3. Mengetahui bagaimana hasil analisis risiko biaya pelaksanaan konstruksi 

dalam penelitian ini. 

4. Memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil penelitian ini. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi sebagai berikut: 

1. Menjadi sumber informasi dan   memberikan manfaat yang berguna 

bagi para pihak baik itu pengguna jasa maupun penyedia jasa dalam 

mengelola dan mengembangkan manajemen risiko biaya pada tahap 

pelaksanaan. 

2. Dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan dapat melengkapi 

database manajemen konstruksi untuk penelitian yang berkaitan dengan 

manajemen risiko biaya pelaksanaan proyek. 

 

1.6. Model Operasional Penelitian        

Flowchart model operasional penelitian dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 
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Gambar 1. 4. Flowchart Model Operasional Penelitian 

  

 Identifikasi masalah dilakukan melalui pengamatan dengan melihat data 

sekunder, seperti: literatur buku (teori-teori resiko), laporan penelitian/jurnal 

sebelumnya. Setelah identifikasi masalah ditentukan, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan identifikasi faktor-faktor strategis dan taktis digunakan dengan 

menggunakan reduksi data sekunder sehingga didapatkan studi model dalam 

memperoleh variabel-variabel dari masing-masing faktor.  Identifikasi faktor ini 

didukung dengan landasan teori dan penelitian-penelitian ilmiah yang sudah ada. 

Setelah diketahui variabel-variabel dari masing-masing faktor, maka langkah 

selanjutnya adalah pengumpulan data melalui penyusunan kuesioner. 

Berdasarkan hasil survey dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk kemudian 

dilakukan analisis perhitungan  dengan menggunakan analisis regresi dan 

Identifikasi Massalah 
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korelasi untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel berpengaruh 

terhadap resiko biaya pelaksanaan konstruksi. 

 Rekomendasi perbaikan dilakukan dengan memvalidasi kembali ke pakar 

setelah didapat dengan pasti faktor faktor dan variabel yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja proyek dan dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. 

 

1.7. Sistematika Penulisan Tesis 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan latar belakang penelitian di mana 

dijelaskan isu permasalahan proyek untuk dijadikan  penelitian ini, 

permasalahan penelitian,  tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka 

pemikiran.  

Bab II Kajian Pustaka 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan studi pustaka, teori teori yang ada dan 

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian dan 

perumusan hipotesis serta model penelitian. 

Bab III  Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, serta teknik pengumpulan data dan metode analisis 

data yang digunakan. 

Bab IV. Analisis dan Pembahasan 

Pengumpulan sampel, pembahasan analisis statistik deskriptif, uji statistik 

hingga hasil pengujian hipotesis dibahas dalam Bab  

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran terhadap risiko 

biaya pelaksanaan proyek  dan saran saran bagi pengembangan penelitian 

berikutnya. 
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