
 

 

Seminar Nasional Teknik Kimia Oleo & Petrokimia Indonesia 2008 

 
1 

ISSN 1907-0500 

ANALISA RESIKO PEMBANGUNAN PROYEK KONSTRUKSI DI 

PEDESAAN (STUDI KASUS: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH 

DAN TRANSPORTASI) 

 

 

Ari Sandyavitri 

Program Studi S-1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Riau 

Kampus Bina Widya Km .12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 

E-Mail : ari@unri.ac.id  

 

 

ABSTRACT 
Cost escalation may occur in the implementation of any construction projects caused by failure in 

the identification, analysis and mitigation of risks and their negative impacts. Two case studies 

concerning risk analysis in the development of water supply project and transportation project were 

presented to demonstrate the role of risk analysis can play in managing and reducing project risks. It 

is identified thay 9 risks were emerged in the implementation of the water supply project in Padang 

City, West Sumatra, and 5 risks were occurred in the construction phase of the bridge in Kelayang, 

Indragiri Hulu, Riau. This analysis quantifies the effects of identified risks on economic parameters. 

After risks analysis has been applied, the projects may appear more risky. This is because the 

identified negative risks have not been mitigated.  Thus, the negative risks often outweigh the positive 

risks. The cumulative negative effects of the risks have suffered project contractor and project 

operator in terms of economic parameters (Net Present Vaue, NPV, Internal Rate of Return, IRR and 

Cash Pay Back Time, CBT). By the identification, analysis and mitigating various parameters of the 

risks using Caspar and @Risk for Project software package, there were probability to improve 

projects paramenters within these two projects by 50%-100% before and after risk mitigation 

procedure apllied.  
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1. PENDAHULUAN 

Permasalahan  yang sering dihadapi dalam melaksanakan pembangunan suatu proyek 

adalah tidak teridentifikasi  dan tertanganinya   faktor - faktor risiko dalam pelaksanaan 

proyek tersebut sehingga mengakibatkan kendala dalam pencapaian tujuan proyek dibidang 

waktu (time), biaya (cost) dan kualitas (quality). Hal ini juga terjadi pada proyek 

pembangunan infrastruktur air bersih di pinggiran kota Padang, Sumatera Barat dan 

pembanguan jembatan Kelayang di Inhdragiri Hulu, Riau.  

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pentingnya menganalisa risiko 

yang dapat terjadi pada masa pelaksanaan proyek sehingga dapat mengurangi dampak negatif 

dari keterlambatan (delay) dan peningkatan  biaya pelaksanaan (cost overruns) proyek 

tersebut.  

 

2. STUDI PUSTAKA 

Dalam pengambilan keputusan idealnya dilakukan pada situasi dengan total kepastian 

(certainty), dalam arti segala data dan informasi untuk membuat keputusan yang tepat telah 

tersedia dan akurat, sehingga dapat diharapkan keberhasilan dengan keyakinan yang cukup 

besar. Tetapi kenyataannya seringkali tidaklah demikian. Oleh satu dan lain sebab, sebagian 

besar keputusan didasarkan atas informasi yang belum lengkap. Hal ini menimbulkan 

ketidakpastian yang identik dengan risiko proyek yang biasanya dikuantifikasi dalam bentuk 
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tambahan biaya pelaksanaan, keterlambatan waktu pekerjaan, dan beragamnya kualitas yang 

diharapkan. Resiko mempengaruhi besarnya deviasi tujuan suatu proyek (rencana) dengan 

raealisasinya di lapangan (Raftery, 1986).  

 

2.1. Resiko 

“Risk and uncertainty characterise situation where the actual outcome for a 

particular event or activity is likely to deviate from estimate or forecast value” (Raftery, 

1986). Risiko merupakan suatu kemungkinan (possibility) terjadinya sesuatu yang tidak 

terduga sebelumnya, bersifat merugikan dan dapat mempengaruhi penyelesaian proyek secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan waktu, biaya dan kualitas. 

Resiko dapat terjadi pada semua proyek konstruksi, resiko tidak bisa dibaikan namun 

resiko dapat dikurangi, dipindahkan pada pihak lainnya dan dapat dikontrol, namun resiko 

tidak dapat diabaikan begitu saja. Maka adalah penting untuk memahami resiko dan sistematis 

cara menganalisa, mitigasi dan mengotrolnya secara sistematis agar  tujuan proyek dalam 

lingkup biaya, waktu dan kualitas dapat tercapai. 

Manajemen risiko menyoroti berbagai tindakan, mengindentifikasi (Risk 

Indentification), menilai (Risk Assessment), pengontrolan dan meminimalkan risiko (Risk 

minimise and control) yang boleh terjadi selama proyek berjalan secara sistematis seperti 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Manajemen Risiko (Ronald 2003) 

 

Tujuan diadakannya manajemen risiko dalam penilaian proyek adalah untuk suatu 

proses evaluasi pengoptimalan tujuan dari sasaran proyek. Sebagian dari hasil ini mungkin 

tidak sesuai lagi dari perencanaan semula. Pendekatan yang diambil dari penilaian proyek 

akan membantu manajer proyek didalam proses pengambilan keputusan agar sesuai lagi 

dengan tujuan awal dilaksanakan proyek tersebut (Ronald 2003, Sandhyavitri & Robert 2003, 

dan Smith 1991) 

Yang dimaksud dengan risiko proyek adalah risiko yang secara potensial dapat 

mendatangkan kerugian dalam upaya mencapai sasaran proyek (Soeharto 2001). Proyek 

merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengambil peluang, sehingga risiko akan selalu 

menyertainya. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dalam pengoptimalan pemanfaatan 

peluang-peluang yang ada, sembari mengambil langkah-langkah untuk memperkecil resiko 

dan dampak negatif dari pelaksanaan proyek. 

Tujuan diadakannya manajemen risiko dalam penilaian proyek adalah untuk suatu 

proses evaluasi pengoptimalan tujuan dari sasaran proyek. Sebagian dari hasil ini mungkin 

berlawanan dari perencanaan semula. Pendekatan yang diambil dari penilaian proyek akan 

membantu manajer proyek didalam proses pengambilan keputusan (Ronald 2003, Sandyavitri 

& Robert 2003, dan Smith 1991) 
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2.2. Hubungan Antara Waktu (Time) Terhadap Biaya (Cost) 

Durasi normal suatu kegiatan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 

kegiatan dengan sumber daya normal. Durasi normal suatu kegiatan ditentukan dengan 

mempedomani durasi-durasi kegiatan yang sama pada proyek-proyek yang telah pernah 

dikerjakan, serta jumlah tenaga kerja dan peralatan yang dipakai untuk mempedomani pada 

kegiatan baru. Keterlambatan penyelesaian suatu proyek akan dapat meningkatkan biaya 

pelaksanaan Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2. Hubungan waktu dan biaya proyek 

(Sumber: Engineering Project Management, Smith, 1991) 
 

Untuk menganalisis lebih lanjut hubungan antara waktu dan biaya suatu kegiatan, dipakai 

defenisi berikut: 

1. Kurun waktu normal adalah kurun waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan 

pelaksanaan suatu proyek sampai selesai, dengan cara yang efisien tetapi diluar 

pertimbangan adanya kerja lembur dan usaha-usaha khusus lainnya, seperti menyewa 

peralatan yang lebih canggih. 

2. Biaya normal adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan 

dengan kurun waktu normal. 

3. Kurun waktu dipersingkat (crash time) adalah waktu tersingkat untuk menyelesaikan 

suatu kegiatan yang secara teknis masih mungkin. Disini dianggap sumber daya bukan 

hambatan. 

Maka konsep keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan biaya adalah berbanding 

lurus.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Studi Literatur dilakukan di awal proses penelitian, pendekatan survey lapangan dan 

teknik wawancara terbuka dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek 

(internal stakeholders) seperti; konsultan perencanaan proyek, pelaksanaan proyek 

Definition 

Concept 

Definition 

Construction 

Com 

PROJECT 

APPRASIAL 
PROJECT 

IMPLEMENTATION 

PROJECT OPERATION AND MAINTENANCE 

(O & M) 

Planning com 

Completion 

Delays 

Time 

m 

o 

n 

e 

y 

+ 

- 

Sanction 



 

 

Seminar Nasional Teknik Kimia Oleo & Petrokimia Indonesia 2008 

 
4 

ISSN 1907-0500 

Gambar 3. Cash flow proyek 

Cash Flow Diagram
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(kontraktor), dan pemilik proyek (owner). Hal ini dilaksanakan untuk mengindentifikasi akar 

masalah dari keterlambatan dan peningkatan biaya proyek. Analisa data dilakukan dengan 

deskriptif yang keluarannya berupa faktor-faktor penyebab kelambatan dan komponen biaya 

apa saja yang dipengaruhinya. Metode analisa yang meliputi kegiatan; identifikasi resiko, 

mitigasi resiko dan kontrol resiko dipakai sebagi prosedur standar untuk mengansalisa 

probabalitas pengurangan dampak kelambatan pelaksanaan proyek.  Aplikasi software Caspar 

dan @risk for project dipakai sebagai tools dalam simulasi resiko proyek ini.  

 

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Analisa dan pembahasan dilakukan pada 2 studi kasus, yaitu pada (i) pembangunan 

proyek air bersih di pinggiran kota Padang, Sumatera Barat; dan (ii) pembangunan jembatan 

sebagai salah satu sarana penunjang transportasi di Kelayang, Indragiri Hulu, Riau 

   

4.1. ANALISA RESIKO PADA PEMBANGUNAN PROYEK AIR BERSIH DI 

PINGGIRAN KOTA PADANG, SUMATERA BARAT  

Tulisan ini mendemostrasikan bagaimana aplikasi analisa resiko pada pembangunan 

proyek air bersih di pinggiran kota Padang, Sumatra Barat. Dengan mengaplikasikan analisa 

resiko ini maka aspek komersial proyek ini dapat digambarkan lebih komprehensif.  

 

4.1.1. Deskripsi Umum Proyek 

Pembangunan proyek air bersih ini bertujuan untuk melayani 403,000 orang (di 2001) 

menjadi 646,000 orang (di 2010) dan meningkatkan pelayanan akses air bersih dari 100 liter 

per orang per hari (loh) menjadi 150 loh di tahun 2010. Kualitas air sesuai dengan WHO 

health standards. Pembiayaan proyek 65% dari hibah (grants) pemerintah pusat (karena 

proyek untuk penduduk dipinggiran kota/pedesaan maka pemerintash menyediakan hibah), 

23% pinjaman, and 12% modal daerah, dengan total investasi US$ 32,180,000. 

 

4.1.2. Karakteristik Proyek  

Durasi kehidupan proyek (project lifecycle) 25 tahun (Januari 2001 sampai Desember 

2025). Perencanaan kegiatan konstruksi dibagi 2 fase. Fase 1 punya durasi 3 tahun 9 bulan 

diselesaikan pelaksanaan konstruksi pada bulan September 2004. Fase 2 perlu 1 tahun 1 bulan 

untuk penyelesaiannyaulan Oktober 2006. Proyek air bersih ini direncankan untuk beroperasi 

selama 21 tahun 2 bulan, dimulai pada bulan Oktober 2004. Tahapan operasional dibagi atas  

4 fase, dengan mengacu pada peningkatan produksi air dan demand. Aktifitas operasional 

dibagi atas 4 paket: operasional 

kegiatan, pemeliharaan, 

pembayaran pinjaman (loan 

payment), and pendapatan 

(revenue generation). Terdapat 

26 aktifitas besar di dalam 4 

paket kegiatan operasional di 

atas.  

Berdasarkan 

perhitungan awal maka 

diperoleh NPV proyek sebesar 

US $73,943,000, dengan IRR 

sebesar 10.18 %. Periode yang 
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diperlukan untuk pengembalian investasi selama 13.78 tahun, dengan total investasi yang 

diperlukan untuk pembangunan fisik sebesar US$ 32,180,000, and jumlah dana yang 

diperlukan selama investasi dan opersional proyek sebesar US$ 232,412,000.  

Berdasarkan cumulative cash-flow proyek (Gambar 3) menunjukkan proyek 

commercially viable ditandai dengan NPV dan IRR yang relative tinggi dan pengembalian 

investasi yang relative tidak lama (disbanding dengan 25 tahun project life cycle). 

 

4.1.3. Analisa Resiko 

Analisa resiko meng- 

kuantifikasi efek dari resiko yang 

diidentifikasi dalam bentuk parameter 

ekonomi (Sandhyavitri, 2004). 

Biasanya setelah analisa resiko 

dijalankan maka terlihat seolah-olah 

proyek tersebut kurang attraktif dari 

segi ekonomis. Hal ini terjadi karena 

resiko negative telah dikalkulasi dalam 

perhitungan NPV dan IRR, sehingga 

kesannya resiko negatif lebih 

dominant dari resiko positif (Merna, 

2000).  
 

Hasil dari analisa resiko menunjukkan distribusi freskuensi nilai NPV proyek (Gambar 

4) sebagai berikut;  terdapat 20% probabilitas NPV proyek tersebut kurang dari US$ 

25,769,930 dan 80% probabilitas NPV tidak akan lebih dari US$ 49,769,930.      

Dibanding dengan perkiraaan semula NPV sebesar US $73,943,000, maka nilai 

semula jauh lebih besar dari nilai tengah NPV setelah dianalisa resikonya yaitu US$ 

38,769,900 (nilai ini jauh lebih kecil dari nilai NPV semula). Hal ini mengindikasikan 

terdapat peluang (opportunity) untuk meningkatkan kinerja parameter ekonomis proyek 

melalui mitiagasi resiko yang ada. 
 

 

4.1.4. Risk Mitigation 

Implementasi secara sistemtis mitigasi resiko pada umur rencana proyek (project life 

cycle), maka diperkiakan biaya dan keuntungan (cost-benefit) proyek tersebut akan cendrung 

menjadi optimal. Mitigasi resiko proyek digaris bawahi sebagai berikut: 

 

Dampak Polusi Air (B01) pada hakekatnya dapat dikurangi melalui pengawasan yang lebih 

ketat melalui Aen Lingkungan seperti Bapedal dan Aparat penegak hukum. Model proyek ini 

diharapkan dapat dicapai akhir tahun 2010. Diharapkan Bapedalda dapat memaksakan 

peraturan dan hukuman untuk mendukung sumber daya air di perkotaan.  

 

Efek dari fluktuasi kualitas air baku (B02) sepanjang musim hujan dapat dikurangi jika 

pengawasan terhadap kualitas air sungai ditingkatkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

biaya pembelian bahan kimia maupun listrik (Instalasi peralatan untuk mengontrol input air 

sungai berupa bak pengendapan diperkirakan US$ 300,000).  Pengurangan resiko banjir pada 

fasilitas intake dan pengolahan air ditidaklanjuti dengan pemilihan lokasi yang tepat untuk 

pembangunan infrastruktur di atas. 

  

Gambar 1. Distibusi frekuensi nilai NPV proyek 
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Gambar 4. Distribusi kumulatif NPV proyek 
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Tarif Air (B03) Seringkali pemerintah (sebagai regulator) gagal menyesuaikan tarif air yang 

dapat menjamin kesinambungan operasional PDAM. Maka diperlukan komitmen yang kuat 

dari pemerintah untuk mempertimbangkan dan memutuskan penyesuaian tarif air secara 

reguler dan sistematik. Memahami keinginan membayar (willingness to pay -WTP) dari users 

dan presepsi masyarakat terhadap pelayanan air bersih merupakan masukan yang baik pada 

pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif air ini.  

 

Kelambatan pelaksanaan konstruksi (B04) Komitmen Pemerintah dan pihak penyandang 

dana dalam membiayai proyek ini dituangkan dalam bentuk kontrak dan skedul pelaksanaan 

yang jelas untuk mengurangi kelambatan pencairan dana. Pembuatan AMDAL (atau UKL-

UPL) dapat difasilitasi oelh AMDAL, perijinan dapat diupayakan bantuan dari instansi 

terkait, dinas pengairan membuat intake, turap dan pipa transmisi ke IPA bekerjasama dengan 

Surapada, Pemkab Kampar membebaskan lahan untuk IPA dan pipa transmisi, dan masing 

masing instansi bekerja sesuai dengan komitmen. Kontraktor pelaksana dan supplier yang 

profesional dipilih berdasarkan pelelangan terbuka dan transparan. Pengawasan yang kuat 

terhadap implementasi proyek dan skedul dilakukan oleh pihak Project Manager yang juga 

profesional.   

Perubahan biaya pelaksanaan (engineering costs) (B05). Perubahan ini dapat terjadi akibat 

ketidakjelasan (uncertainty) dan perubahan beberapa faktor: perubahan skop pekerjaan, 

perubahan perencanaan dan disain awal, pekerjaan yang berulang, kesalahan manusia, ketidak 

pastian kondisi tanah, dan inlasi yang mengakibatkan naiknya harga material, upah dan 

peralatan.  Kejelasan tujuan proyek (project objectives); perencanaan yang sistematis dan 

dilaksanakan oleh profesional dapat mengurangi masalah teknis pelaksanaan proyek, 

tranparansi pelelangan proyek dan keuangan dapat mengurangi resiko KKN dan kelambatan 

mulainya pelaksanaan pekerjaan, pelatihan staf (staff training secara berkesinambungan) 

dapat mengurangi resiko kesalahan manusia  (human error); dan membeli peralatan dan bahan 

kimia pada supplier yang dapat dipercaya dan langganan dapat mengurangi kelambatan dalam 

menghantarkan peralatan dan barang, dan ada kemungkinan mendapatkan diskon. Pemilihan 

strategi kontrak yang tepat seperti (Design Build Operation (DBF), Build Operation and 

Transfer (BOT), atau konsesi) mungkin 

dapat meningkatkan pembagian yang 

jelas dari pembagian resiko (risk 

sharing scheme).  

 

Kebocoan (Uncounted for water, 

UFW) (B06) - Kebocoran utama 

diklasifikasikan dalam 2 faktor : (i) 

phisik faktor (66.4%), dan (ii) 

administrasi (33.6%). Untuk 

mengurangi kebocoran phisik perlu 

dibuat mekanisme standar leakage 

control. Pengurangan kebocoran dapat 

menghemat biaya operasi dan 

meningkatkan pendapatan. 

Perusahaan menyediakan US$ 300,000 

untuk mengurangi kebocoran 35% 

menjadi 30% dalam Pengurangan 

B00= Change in water quality at the water resources; B02= Change in quantity of water 

resources production; B03= Failure to identify, and adjust appropriate water tariff; 

B04= Delay in the project construction activities; B05=Change in engineering cost; B06 

Unaccounted for water (UFW); B07 = Poor water quality out put; B08= Fluctuation of 

direct cost for water production; and B09= Fluctuation of host currency rate against 

hard currency 
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Gambar 5.. Sensitiitas Diagram NPV 
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kebocoran administrasi perlu direkrut staf yang terampil dan terlatih (trained staff or 

professionals) untuk pembacaan meter air, administrasi dan keungan, teknisi jaringan dan 

perlu diperkenalkan sistem teknologi informasi (TI) diberbagai level administrasi. 

Pengurangan  UFW sekitar 5% dapat meningkatkan pendapatan sampai 5% dan mengurangi 

biaya oprasional sampai 3%. 

 

Rendahnya kualitas air yang diproduksi (B07) - Rendahnya kualitas air yang diroduksi 

akan menyebabkan muculnya keluhan pelanggan dan pembayaran ganti-rugi. Peningkatan 

fasilitas water treatment plant dan sistem distribusi, pengendalian dan prosedur pengawasan, 

sumber daya manusia, manajemen resiko yang efektif, dan perencanaan yang sesuai akan 

mengurangi resiko ini. Biaya-biaya untuk  aktivitas seperti itu  tercakup di dalam biaya-biaya 

pengembangan  water treatment plant tahap I dan II.  

 

Biaya langsung oprasional (B08) - Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya 

operasi dan pemeliharan (Operation and Manintenance) yeng meliputi biaya; (i) bahan kimia, 

(ii) listrik, (ii) peralatan dan sparepart; (iv) biaya pegawai; (v) administrasi; dan (vi) biaya 

mendapatkan air baku  dan pajak. 

Pembelian bahan kimia, peralatan dan sparepart diperoleh dari suppier besar (reliable 

suppliers); membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan listrik dengan harga yang relatif 

stabil (flat rate basis); memperkerjakan staf yang profesional, peningkatan efesiensi dan 

mengurangi rasio staf per 1000 sambungan dengan memperbaiki prosedur administrasi, 

standard operation procedure (SOP), pembagian kerja yang jelas,  peningkatan keterampilan 

dan keahlian staf, pengenalan sistem komputerisasi, peningkatan billing sistem. 

Memperkerjakan staf professional sehingga meningkatkan efesiensi pekerja dari 12.5 staf per 

1,000 sambungan menjadi 6 staf per 1,000 sambungan, untuk hal ini diperlukan dana 

pesangon utk staf yang dirumahkan menjadi US$400,000 kegiatan ini diperkirakan selesai 

dalam jangka waktu 5 tahunsehingga menggehemat pengeluaran untuk pembayaran staf 

sejumlah 40% dari tahun-tahun sebelumnya.  

 Meningkatkan efesiensi treatmen plant dari 70% menjadi 80% dalam 10 periode 10 tahun 

proyek dioperasikan. 

 Peningkatan penagihan dari  70% menjadi 85%.  
 

Berbagai sistem kontrak dalam 

peningkatan efesiensi dibidang 

O&M. Misalnya billing, pembacaan 

meter, dan kontrol kebocoran dapat 

diserahkan pada pihak ke tiga atau 

dikerjasamakan dengan pihak lainnya 

misalnya billing bersama antara PLN 

dan PDAM. 

 

Fluktuasi nilai mata uang 

(B9) - Fluktuasi mata uang rupiah 

terhadap dolar atau mata uang asing 

dapat meningkatkan pembayaran 

cicilan pinjaman (loan payments). 
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Gambar 6. Frekuensi distribusi NPV selelah mitigasi resiko 
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pemerintah dalam pembiayaan proyek dalam bentuk hibah (grants) dapat mengurangi resiko 

ini dan perjanjian pembayaran pinjaman dengan fixed mata uang (flat currency rate 

agreements for loan payment) dapat mengurangi resiko ini.   

.   
 

4.1.5. Penilaian Setelah Mitigasi Resiko 

Resiko yang paling signifikan terhadap proyek harus diidentifikasi dan resiko negative 

selanjutnya dikontrol sedangkan resiko positifnya ditingkatkan sehingga dengan ini dapat 

ditingkatkanpula kinerja parmeter ekonomi proyek. Setelah mitigasi resiko dilakukan dengan 

simulasi Caspar software pakage maka proyek pembangunan air bersih ini memberikan hasil 

sebagai beriktut; 80% probabilitas NPV proyek tidak akan leih dari US$87,474,710, dengan 

nilai tengah NPV sebesar US$77,400.000. Nilai tengah NPV setelah mitigasi resiko dilakukan 

lebih besar dari nilai awal NPV sebelum mitigasi ini dilaksanakan (Tabel 1).      

 

Tabel 1. Perbandingan parameter ekonom proyek sebelum dan sesudah mitigasi resiko 

dilaksanakan (original prediction and probability analysis)  

Economic 

parameters 

Original 

prediction 

Mean value of probability analysis 
Before risk mitigation After risk mitigation 

NPV US$73,943,000 US$38,769,900 US$77,400,000. 

IRR 10.18% 5.93% 10.20% 

 

Rigkasan 

Implementasi analisa resiko ternyata memberikan informasi yang komprehesif pada 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja parameter ekonomi proyek ari bersih ini 

dengan secara sistematis mengidentifikasi resiko yang terjadi, menganalisa dampaknya dan 

memitigasinya. Terdapat peningkatan nilai NPV dan IRR proyek sebelum dan setelah proyek 

dimitigasi sampai hamper 100% (dari NPV sebelum mitigasi sebesar US$38,769,900 menjadi 

US$ 77,400,000, setelah resiko dimitigasi.  

 

4.2. ANALISA RESIKO PADA PEMBANGUNAN PROYEK JEMBATAN DI 

KELAYANG, INDRAGIRI HULU, RIAU 

 

4.2.1. Dasar Model 

Studi kasus dalam penulisan ini adalah Paket Pembangunan Jembatan Kelayang yang 

berlokasi di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dari dana APBD 

Kabupaten. Secara umum tujuan Pembangunan jembatan Kelayang ini diharapkan dapat 

membuka daerah yang terisolir dikawasan Kelayang, yang bermanfaat bagi pertumbuhan 

perekonomian terutama sektor pertanian dan perkebunan masyarakat. Hal ini secara tidak 

langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan daerah (Anonim 

2001).  

 

4.2.2. Analisa Karateristik Proyek.  

Proyek Pembangunan Jembatan Indragiri Hulu Paket Pembangunan Jembatan 

Kelayang terdiri dari 55 aktivitas pekerjaan, mulai dari mobilisasi, penimbunan, 

pemancangan, abutment, pilar dan demobilisasi. Proyek direncanakan selama 120 hari, namun 

realisasi di lapangan 255 hari (Gambar 7). 
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Gambar 7. Rencana diagram network proyek  

 

4.2.3. Analisa Biaya Proyek.  

 Keterlambatan waktu pelaksanaan proyek selama 135 hari berdampak pada peningkatan 

biaya yang harus dikeluarkan kontraktor sebesar Rp. 703,364,052,-. Analisa biaya tambahan 

yang dikeluarkan kontraktor berhubungan dengan biaya peralatan, tukang dan overhead 

harian. Biaya peralatan dihitung berdasarkan lama penggunakan peralatan untuk pekerjaan 

struktur proyek mulai dari pekerjaan pemancangan sampai dengan abutment 2 selesai. Untuk 

biaya sewa peralatan untuk pekerjaan penimbunan dihitung tersendiri. Biaya peralatan dibayar 

dengan cara sewa. Peralatan digunakan selama 7 jam/hari. Biaya upah dan overhead ditinjau 

dengan mengunakan lintasan kritis. Jumlah pekerja yang digunakan kontraktor di lapangan 

setiap hari adalah tetap. Pekerja dibagi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan pekerjaan 

yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Sedangkan biaya overhead tergantung 

keterlambatan yang berada pada lintasan kritis, biaya ini tidak tergantung pada volume 

pekerjaan, tetapi berdasarkan lamanya durasi keterlambatan pada lintasan kritis 

 

4.2.4. Identifikasi Risiko (Risk Identification) Penyebab Keterlambatan Proyek.  

Dalam tulisan ini diidentifikasi 5 (lima) risiko yang signifikan penyebab 

keterlambatan waktu pelaksanaan proyek pada Proyek Pembangunan Jembatan Indragiri Hulu 

Paket Pembangunan Jembatan Kelayang. Risiko tersebut adalah sebagai berikut. 

 

a. Perubahan Disain dan Spesifikasi. Perubahan desain dan spesifikasi dalam pelaksanaan 

proyek adalah akibat dari kurang sinkronnya koordinasi Dinas PU Kimpraswil Indragiri Hulu 

dengan Dirjen Prasarana wilayah Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta, 

dalam penentuan panjang bentang dan kelas jembatan. 

 

b. Keterlambatan Mobilisasi Peralatan dan Pekerja. Keterlambatan mobilisasi peralatan 

dan pekerja disebabkan karena keterlambatan dalam pengurusan administrasi dengan kantor 

cabang. Peralatan dan pekerja didatangkan dari kantor cabang Pekanbaru (jarak tempuh ke 

lokasi lokasi +300 km). Jalan dari Pekanbaru menuju lokasi cukup baik, untuk kondisi normal 

bisa ditempuh dalam 5 jam perjalanan. Akan tetapi kondisi jalan masuk dari jalan utama 

menuju lokasi proyek yang kurang lebar dan rusak berat mengakibatkan keterlambatan 

deployment peralatan.  

 

c. Keterlambatan Pengadaan Material Proyek. Pengadaan material proyek seperti tiang 

pancang, besi tulangan dan semen (logistik proyek) yang mengalami keterlambatan akibat 

keterlambatan pengurusan kontrak jual beli (order) antara kontraktor dan supplier. Tiang 

pancang dan besi tulangan  didatangkan dari Jakarta menggunakan trailer (jarak tempuh ke 
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lokasi proyek + 3000 km). Jalan lintas timur dari Jakarta menuju lokasi rawan kemacetan 

disebabkan kondisi jalan yang rusak. Semen didatangkan dari Padang (jarak tempuh ke lokasi 

proyek + 400 km), Jalan lintas dari Padang menuju lokasi cukup baik. Kondisi jalan masuk 

dari jalan utama menuju lokasi proyek yang kurang lebar dan rusak berat juga mengakibatkan 

keterlambatan.  

 

d. Kondisi Peralatan dan Produktivitas Pekerja. Rusaknya peralatan pada saat 

melaksanakan pekerjaan disebabkan kondisi peralatan tidak sesuai dengan klasifikasi standar 

sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, misalnya excavator yang 

dalam beberapa hari rusak dan tidak dapat dioperasikan. Rendahnya produktivitas pekerja 

dalam melaksanakan setiap item pekerjaan disebabkan kurangnya pengawasan dan koordinasi 

di lapangan.  

 

e. Musim. Kurangnya antisipasi kontraktror dalam melaksanaan proyek pada musim hujan 

(akhir tahun 2001) yang curah hujan rata-ratanya tinggi mengakibatkan pelaksanaan proyek 

kurang optimal.  

 

4.2.5. Analisa Risiko (Risk Analysis) Waktu Pelaksanaaan 

Analisa risiko yang telah teridentifikasi dilakukan berdasarkan asosiasinya terhadap 

keterlambatan setiap aktifitas pekerjaan secara sistematis.   

Diperoleh hasil sebagai berikut. Dari lima puluh lima aktifitas pekerjaan yang terdapat 

pada proyek, sebanyak 49 aktifitas terlambat pengerjaannya, namun aktifitas yang signifikan 

mempengaruhi keterlambatan proyek secara keseluruhan ada 21 aktifitas. Semua aktifitas 

pekerjaan yang terlambat tersebut adalah aktifitas yang berada pada lintasan kritis. 

Sedangkan penambahan biaya yang dikeluarkan kontraktor karena keterlambatan ini 

diperhitungkan berdasarkan penambahan biaya sewa peralatan dan overhead (asumsi biaya 

overhead keterlambatan belum dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal 

proyek). Biaya sewa peralatan perhari merupakan biaya sewa perjam dikalikan dengan lama 

pekerjaan per hari.  Sedangkan biaya overhead dihitung akibat keterlambatan yang berada 

pada lintasan kritis selama 135 hari (Gambar 6 di Lampiran).  

Dari analisa di atas maka dikembangkan probabilitas (more likely) keterlambatan 

terjadi dengan kondisi yang ada di lapangan (misalnya probabilitas 80%). Maka diperoleh 

hasil output @Risk for Project pada Gambar 8. 
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Gambar 8 Probabilitas Before Risk Mitigation 
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Pada Gambar 8 di atas terlihat bahwa probabilitas kontraktor (dengan kinerja apa 

adanya “what it is scenario”) untuk menyelesaikan proyek 120 hari, adalah 0%. Sedangkan 

probabilitas 100% proyek dapat dilaksanan adalah  283 hari, berarti terjadi keterlambatan 

waktu pelaksanaan selama 163 hari (dari perencanaan 120 hari). Namun untuk probabilitas 

80% waktu penyelesaian proyek adalah 238 hari, dan keterlambatan waktu pelaksanaan yang 

terjadi adalah  118 hari. 

 

4.2.6. Analisa Risiko Terhadap Biaya Proyek 

Keterlambatan waktu pelaksanaan selama 118 hari menimbulkan peningkatan biaya 

yang harus dikeluarkan kontraktor sebesar Rp 686.688.480,-. Untuk mengantisipasi dan 

menangani risiko tersebut perlu dilakukan risk mitigation and control agar keterlambatan 

waktu pelaksanaan proyek dapat dikurangi sehingga berdampak dengan berkurangnya 

peningkatan biaya yang harus dikeluarkan kontraktor. 

 

4.2.7. Mitigasi dan Kontrol Risiko (Risk Mitigation & Control). 

Dari Gambar 7, untuk meningkatkan probabilitas kemajuan proyek perlu dilakukan 

mitigasi terhadap risiko yang teridentifikasi dan melakukan control kembali risiko tersebut 

menggunakan software @Risk for Project. 

Enam hal yang perlu dilaksanakan kontraktor untuk meminimalkan keterlambatan 

waktu pelaksanaan sehingga mengurangi dampak terhadap peningkatan biaya proyek. 

 

a. Koordinasi Perencanaan 

Risiko terhadap perubahan disain dan spesifikasi dapat dihindari dengan melakukan 

koordinasi awal antara Dinas PU Kimpraswil INHU dengan Dirjen Prasarana Wilayah di 

Jakarta sebelum pelaksanan proyek. Dengan adanya koordinasi awal kontraktor sudah 

mengetahui spesifikasi jembatan yang akan dibuat. Koordinasi memerlukan biaya untuk 

akomadisi staff dari Dinas PU ke Jakarta dalam rangka penyelesaian urusan administrasi. 

Diperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp30.000.000,-  untuk biaya transportasi dan 

akomodasi Kota Jakarta- Kota Rengat pulang pergi. 

 

b. Perbaikan Jalan Masuk 

Risiko terhadap keterlambatan dapat diminimalkan dengan melakukan perbaikan jalan 

masuk oleh kontraktor sehingga intensitas arus keluar masuk dari jalan lintas menuju lokasi 

menjadi lancar. Kontraktor perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan perbaikan dan 

penimbunan terhadap jalan masuk sepanjang +1 Km yang diprediksikan sekitar Rp 100 juta 

(Gambar 2). 

 

c. Percepatan Pemesanan dan Pemilihan Supplier 

Risiko terhadap keterlambatan material proyek dapat diminimalkan dengan 

mempercepat pemesanan material proyek kepada supplier yang tepat. Supplier yang tepat 

adalah supplier besar, terpercaya (bisa direkomendasi dari referensi Asosiasi Jasa 

Konstruksi), tangguh (sudah berdiri cukup lama), jelas (lokasi dan kantornya), mempunyai 

kemampuan manajemen dan finansial cukup kuat yang ditunjukkan dengan bukti data 

informasi yang tepat dan akurat. Reputasi realisasi proses pengurusan mudah, wajar, lancar, 

dan sesuai dengan perjanjian kontrak pembelian (order). Harga barang atau jasa wajar 

(bersaing/ kompetitif), dengan demikian jadwal pengiriman bisa tepat waktu dan biaya 

pembelian lebih ekonomis. Kondisi jalan lintas timur yang rusak diprediksikan menimbulkan 

kemacetan, dengan melakukan pengiriman lebih awal, keterlambatan waktu pelaksanaan 
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akibat kemacetan di perjalanan dapat dihindari. Kontraktor tidak membutuhkan biaya dalam 

meminimalkan risiko akibat keterlambatan waktu pelaksanaan proyek (Gambar 3). 

 

d. Peningkatan Pengawasan 

Risiko terhadap produktivitas pekerja dapat diminimalkan dengan meningkatkan 

pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dengan menambah tenaga kepala pekerja dan 

mandor masing-masing 1 (satu) orang. Melakukan evaluasi kemajuan setiap pekerjaan 

perminggu, sehingga cepat diketahui kemajuan dan keterlambatan yang telah dicapai dan 

dilakukan antisipasi. Dana yang dibutuhkan adalah biaya upah penambahan tenaga.  

 

e. Penggunaan Peralatan Sesuai Standar 

Peralatan disewa dari supplier alat berat. Risiko terhadap kondisi peralatan 

diminimalisir melalui penyewaan alat berat dari supplier yang terpercaya, mempunyai alat 

yang relatif baru, suku cadang tersedia, operator yang handal, dan staf teknis yang tersedia 

setiap waktu. Negosiasi dan ikatan perjanjian yang ketat dapat menjamin peralatan sesuai 

dengan standar, dan out-put kinerja alat diharapkan dapat sesuai dengan target yang telah 

ditentukan. 

 

f. Persiapan Dalam Mengantisipasi Musim 

Risiko terhadap musim seperti turun dan naiknya permukaan air mengakibatkan 

keterlambatan pada pekerjaan pemancangan. Kondisi ini sulit untuk diminimalisir oleh 

kontraktor dan dapat dikategorikan force majure. Akan tetapi keterlambatan waktu 

pelaksanaan akibat hujan dapat diantisipasi oleh kontraktor dengan melakukan persiapan 

dalam menghadapi curah hujan pada saat melaksanakan pekerjaan. Kontraktor dapat membuat 

terpal-terpal besar untuk melindungi pekerja dan peralatan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Diprediksikan kontraktor membutuhkan biaya sekitar Rp 5.000.000,- untuk membeli terpal. 

 

4.2.7. Risk Control Waktu Pelaksanaan Dengan Software @Risk for Project 

Risk control dilakukan dengan cara yang sama dengan risk analysis procces. Dari hasil 

output @Risk for Project dapat dilihat peningkatan probabilitas waktu pelaksanaan proyek 

setelah risiko-risiko termitigasi.  
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Gambar 9 Probabilitas After Risk Mitigation 

 

Gambar 9 diatas menunjukkan bahwa pada probabilitas 80% pelaksanaaan proyek 

mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan dari rencana 120 menjadi 166 hari, berarti 
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terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan selama 46 hari. Dibandingkan dengan before risk 

mitigation pada probabilitas 80% pelaksanaaan proyek mengalami keterlambatan waktu 

pelaksanaan dari rencana 120 menjadi 238 hari, berarti terjadi keterlambatan waktu 

pelaksanaan selama 118 hari. 

 

4.2.8. Risk Control Terhadap Biaya Proyek 

Risk control terhadap biaya proyek ditekankan pada biaya yang dikeluarkan kontraktor 

untuk meminimalkan risiko yang telah terjadi pada masa pelaksanaan proyek. Peningkatan 

biaya akibat adanya keterlambatan waktu pelaksanaan dianalisa dengan cara yang sama pada 

perhitungan sebelumnya. Biaya proyek yang dianalisa adalah risk mitigation cost, biaya 

peralatan, biaya pekerja dan biaya overhead. 

 

4.2.9. Risk Mitigation Cost 

Risk mitigation cost adalah biaya yang dikeluarkan kontraktor dalam rangka untuk 

meminimalisasi risiko yang terjadi selama masa pelaksanaan proyek. Biaya-biaya yang timbul 

dalam risk mitigation adalah Rp 147.201.000,-. Setelah melaksanakan risk mitigation, 

kontraktor pada waktu pelaksanaan proyek 120 hari probabilitas penyelesaian proyek masih 

0%. Probabilitas proyek 80% berada pada waktu pelaksanaan 166 hari. Hal ini berarti dengan 

risk mitigation proses pada probabilitas 80% terjadi peningkatan waktu pelaksanaan selama 

46 hari mengakibatkan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan kontraktor sebesar Rp 

341.675.744,-. Kontraktor memerlukan dana sebesar Rp 147.201.000,- dalam melaksanakan 

risk mitigation and control 

Hasil yang diperoleh dari analisa risiko terhadap waktu pelaksanaan menggunakan 

software @Risk for Project ditampilkan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 10. Hubungan Waktu Pelaksanaan dengan Probabilitas 80% 

 

Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa grafik probabilitas before risk 

mitigation pada saat deadline waktu pelaksanaan proyek 120 hari probabilitasnya adalah 0%. 

Untuk probabilitas 80% kontaktror memerlukan waktu pelaksanaan selama 248 hari, berarti 

terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan selama 118 hari. Setelah risk identification, risk 

analysis and risk mitigation grafik probabilitas after risk mitigation pada saat deadline waktu 

pelaksanaan 120 hari probabilitasnya 0%.  Kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan 
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proyek pada saat deadline tetap 0%. Untuk probabilitas 80% kontaktror memerlukan waktu 

pelaksanaan selama 166 hari, berarti terjadi keterlambatan 46 hari. 

Hasil yang diperoleh dari analisa risiko terhadap biaya proyek menggunakan software 

@Risk for Project ditampilkan pada tabel 2 dibawah ini: 

  

Tabel 2. Probabilitas 80% proyek sukses dalam konteks pengendalian biaya dan waktu 

Parameters 

delays 

Original 

Project 

Analysis 80 % 

Before Risk 

Mitigation 

After Risk 

Mitigation 

Project Cost 

Overruns (Rp) 
703.364.052,- 686.104.480,- 361.502.744,- 

Delay (days) 135 118 46 

 

Ringkasan 

Keterlambatan yang terjadi pada proyek pembangunan jembatan indragiri hulu paket 

Pembangunan Jembatan Kelayang di lapangan adalah 135 hari menimbulkan bertambahnya 

biaya yang dikeluarkan kontraktor Rp 703.364.052,-. Dengan menganalisa risiko (before risk 

mitigation) probabilitas 80% keterlambatan waktu pelaksanaan selama 118 hari. 

Keterlambatan waktu pelaksanaan akibat kegagalan kontraktor dalam mengidentifikasi risiko 

yang terjadi selama pelaksanaan proyek berdampak pada peningkatan biaya sebesar Rp 

686.104.480,- (what it is scenario). Dengan melaksanakan risk mitigation untuk probabilitas 

80% keterlambatan waktu pelaksanaan selama 46 hari. Keterlambatan waktu pelaksanaan 

after risk mitigation berdampak pada peningkatan biaya sebesar Rp. 361.502.744,- sehingga 

terjadi pengurangan kerugian sebesar 50% dari total kerugian jika tidak dilaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang disarankan dalam risk mitigation and control. 

 

5. KESIMPULAN 

Implementasi analisa resiko ternyata memberikan informasi yang komprehesif pada 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja parameter ekonomi proyek air bersih ini.  

Dari proyek ini diidentifikasi 9 resiko sebagai berikut: (i) perubahan kualitas air disumber 

nya; (ii) perubahan kuntitas jumlah debit air di sumbernya; (iii) rendahnya tariff air; (iv) 

kelambatan pelaksanaan dan penyelesaian konstruksi; (v) perubahan biaya konstruksi; (vi) 

kebocoran (Unaccounted for water, UFW); (vii) rendahnya kulitas air yang diproduksi; (viii) 

fluktuasi jumlah air yang diproduksi; dan (ix) fluktuasi mata uang rupiah terhadap dollar. 

Setelah resiko tersebut dianalisa dan dimitigasi dengan Caspar software pakage, maka 

terdapat peningkatan nilai NPV dan IRR proyek sebelum dan setelah proyek dimitigasi 

sampai hampir 100% (dari NPV sebelum mitigasi sebesar US$38,769,900 menjadi US$ 

77,400,000, setelah resiko dimitigasi.  

Pada proyek jembatan, keterlambatan waktu pelaksanaan (delay) selama 135 hari 

mengakibatkan terjadi peningkatan biaya yang harus dikeluarkan kontraktor sebesar Rp 

703.364.052,-. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan diidentifikasi 5 (lima) risiko yang 

paling dominan menyebabkan keterlambatan waktu pelaksanaan yaitu: (i) perubahan desain 

dan spesifikasi; (ii) mobilisasi  peraltan dan pekerja; (iii) pengadaan material; (iv) kondisi alat 

dan produktivitas kerja; dan (v) musim hujan. Berdasarkan simulasi risiko menggunakan 

software @Risk for Project, untuk probabilitas 80 % dengan kondisi yang ada di lapangan 

saat itu (what it is scenario) maka diperkirakan akan terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan 

selama 118 hari dan berdampak pada peningkatan biaya sebesar Rp 686.688.480,-. Namun 

dengan melakukan  Risk mitigation and control pada probabilitas 80% akan terjadi penurunan 
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keterlambatan waktu pelaksanaan selama 46 hari dan berdampak pada peningkatan biaya 

sebesar Rp361.502.744,- (pengurangan kerugian sampai 50% dari kerugian awal). 
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