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ABSTRAK 
 

 
ANALISIS RISIKO PROYEK KONSTRUKSI 

STUDI KASUS BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG PAKET 2 
DENGAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT 

ANALYSIS DAN DOMINO 
  

OLEH 
 

M. RIZQIKA AFTORTU 
 

 

Proyek pembangunan Bendungan Way Sekampung merupakan salah satu proyek 
besar yang ada di provinsi Lampung. Dalam pembangunan Bendungan Way 
Sekampung terdapat risiko pekerjaan yang terlibat dalam pelaksanaannya. Menurut 
PMBOK (Project Management Body of Knowledge), risiko yang terdapat dalam 
suatu proyek dapat dikendalikan melalui manajemen risiko. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis risiko tertinggi pada proyek 
pembangunan Bendungan Way Sekampung Paket 2. Data didapatkan melalui 
kuesioner yang dikembangkan berdasarkan studi literatur. Responden ditentukan 
melalui penerapan metode purposive sampling. Berdasarkan Failure Mode and 
Effect Analysis (FMEA), didapatkan tiga risiko tertinggi yaitu pekerjaan beton pada 
bangunan pengelak, pekerjaan galian terowongan dan pekerjaan dewatering. 
Dilakukan fishbone analysis guna menentukan faktor – faktor risiko yang 
mendasar. Selanjutnya dilakukan metode Domino untuk dapat mengetahui respon 
serta upaya penanganan risiko tersebut. 

 

Kata Kunci: Manajemen Proyek, Manajemen Risiko, Failure Mode and Effect 
Analysis, Domino. 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
RISK ANALYSIS OF CONSTRUCTION PROJECTS 

CASE STUDY DAM WAY SEKAMPUNG PACKAGE 2 
BY USING THE FAILURE MODE AND EFFECT 

ANALYSIS AND DOMINO METHOD 
 

BY 
 

M. RIZQIKA AFTORTU 
 
 

The Way Sekampung Dam construction project is one of the major projects in the 
province of Lampung. There are several risk involved in the construction of the 
project. According to Project Management Body of Knowledge (PMBOK), the risks 
contain in a project can be controlled through risk management. The purpose of 
this research is to identify and analyze the highest risks in the Way Sekampung Dam 
Package 2 construction project. The data was gathered through a  questionnaire 
that was developed based on previous similar studies. The respondents was 
recruited based on a purposive sampling method. Based on Failure Mode and 
Effect Analysis (FMEA) method, it can be concluded three highest occupational 
risk, namely concrete work in diversion building, tunnel excavation and dewatering 
work. Subsequently, a fishbone analysis was carried out to determine the basic risk 
factors. After that a Domino method was utilized to find out the response and efforts 
to handle those risks. 
 
 
Keywords: Project Management, Risk Management, Failure Mode and Effect 
Analysis, Domino  
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DAFTAR ISTILAH 

 

Air Blast  : Kondisi hempasan udara yang berakibat dari pelaksanaan 

blasting. 

Brainstorming  : Teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian 

penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan 

mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota 

kelompok. 

Baseflow  : Aliran dasar pada daerah aliran sungai dan bagian curah 

hujan yang mengalami infiltrasi dan perkolasi masuk dalam 

tampungan air tanah. 

Batching Plant  : Lokasi pencampuran dan produksi beton ready mix di 

dalam proyek konstruksi. 

Blasting  : Metode galian dengan bahan peledak khususnya 

dilaksanakan pada penggalian terowongan bawah tanah. 

Detection  : Istilah dalam metode Failure Mode and Effect Analysis 

pada deteksi suatu risiko yang menunjukkan mudah atau 

tidaknya risiko dapat di deteksi. 

Dewatering  : Pengendalian air tanah yang dilakukan agar tidak 

mengganggu pelaksanaan konstruksi struktur yang berada 

dalam tanah dan di bawah muka air tanah. 



Hereditas  : Sifat dasar manusia yang dalam lingkup berkaitan dengan 

prilaku yang menimbulkan tindakan tidak aman dalam 

proses pekerjaan. 

Main Dam  : Bendungan Utama pada Bendungan. 

Mitigate : Pendekatan risiko dengan upaya mengurangi risiko atau 

dapat menghilangkan risiko yang kemungkinan terjadi. 

Overshock : Getaran yang berlebihan akibat proses blasting. 

Potential cause : Penyebab potensial pada lingkup risiko dalam pekerjaan 

Probability : Kemungkinan terjadinya risiko (dalam analisa risiko). 

Purposive Sampling : Pengambilan sampel kuesioner yang sudah ditentukan 

tujuan dalam pengambilannya dengan menetapkan ciri 

khusus sesuai dengan tujuan sampel itu sendiri. 

Regulating Dam : Bendungan pengatur. 

Safety Inspection  : Kegiatan pengawasan oleh pihak K3 atau sejenisnya yang 

berkenaan dengan keselamatan saat proses pekerjaan 

dilaksanakan. 

Safety Morning           :  Kegiatan pengarahan keselamatan kerja sebelum pekerjaan  

dilaksanakan, pemanasan dan doa oleh pihak K3. 

Severity              :  Keparahan yang diakibatkan (oleh risiko) 

Shotcrete       : Mortar/beton yang disemprotkan dengan kekuatan yang      

tinggi menuju suatu permukaan. 

Stockpile                    :  Lokasi persediaan material atau drop material dalam area        

proyek konstruksi untuk memudahkan mobilisasi. 



Trial Embankment  : Percobaan timbunan skala kecil untuk konstruksi sipil   

diatas tanah. 

Unsafe Action   : Tindakan tidak aman yang dilakukan oleh seseorang  

Unsafe Condition  : Kondisi tidak aman yang terjadi akibat lingkungan. 

 



 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang 

 
Provinsi Lampung memiliki letak yang strategis untuk pembangunan nasional 

karena letaknya yang berada di gerbang pulau Sumatra. Provinsi Lampung juga 

memiliki potensi sumber daya alam yang besar, salah satunya adalah potensi 

sumber daya air. Pada sektor irigasi dan pengairan pada daerah Lampung yang 

memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas, bendungan memiliki peranan 

penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pada irigasi dan 

pengairan pada lahan pertanian yang membutuhkan persediaan air sangat besar. 

 
Bendung Argoguruh adalah bendung irigasi yang terbesar di Provinsi Lampung. 

Bendung ini dibangun tahun 1935 di Sungai Way Sekampung dan melayani Daerah 

Irigasi Sekampung seluas 67.000 ha. Bendung ini mendapat suplai air dari 

Bendungan Batutegi dan baseflow dari DAS Way Sekampung bagian hulu. 

Kelebihan air dari Bendungan Batutegi pada saat musim hujan hanya melimpas dan 

terbuang percuma menuju Bendung Argoguruh. 

 
Besarnya debit saat musim hujan yang tidak dimanfaatkan dengan baik sering kali 

menjadi   masalah baik di sepanjang aliran sungai sendiri maupun daerah 

sekitarnya. Sedangkan saat musim kemarau aliran sungai mempunyai debit yang 
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sangat minim, sehingga daerah sekitarnya menjadi kering, pertanian, dan 

perkebunan mengalami kekurangan air. 

 
Kesenjangan kondisi tersebut dapat diatasi dengan pembangunan sebuah 

bendungan di antara Bendungan Batutegi dan Bendung Argoguruh untuk 

menampung dan memanfaatkan kelebihan debit dari Bendungan Batu Tegi menuju 

Bendung Argoguruh berupa sebuah Regulating Dam yang dibangun di Kabupaten 

Pringsewu, yaitu Bendungan Way Sekampung. 

 
Risiko merupakan sesuatu yang melekat pada setiap kegiatan konstruksi, suatu 

konstruksi dapat dikatakan memiliki risiko karena kegiatan apapun memiliki 

potensi risiko yang dapat terjadi. Sebagai konstruksi bendungan yang ada di 

provinsi Lampung, maka proyek konstruksi bendungan Way Sekampung dapat 

memiliki risiko yang kemungkinan terjadi.  

 
Menurut PMBOK (Project Management Body of Knowledge), risiko yang terdapat 

dalam suatu proyek dapat dikendalikan dengan cara memanajemen risiko - risiko 

yang terdapat dalam proyek tersebut. Risiko – risiko tersebut dapat di manajemen 

dengan cara menginditifikasi lalu menganalisis risiko yang mungkin dapat terjadi 

pada suatu proyek. Analisis tersebut dapat di lakukan dengan analisis kualitatif 

maupun analisis kuantitatif. Analisis ini dilakukan guna mengetahui peluang serta 

dampak terjadinya suatu proyek. 

 
Pada penelitian ini dilakukan studi kasus pada pembangunan bendungan Way 

Sekampung paket 2 di kabupaten Pringsewu dengan menggunakan metode   
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Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan metode Domino. Metode FMEA 

digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan risiko paling dominan 

pada proyek konstruksi, sedangkan pada metode Domino dapat digunakan untuk 

mengetahui dan menganalisa penyebab risiko tersebut dengan menggunakan hasil 

atau output analisa metode FMEA. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Risiko pada proyek Bendungan Way Sekampung paket 2. 

2. Mencari faktor penyebab risiko paling dominan yang mempengaruhi risiko-

risiko pada proyek Bendungan Way Sekampung paket 2. 

3. Respon risiko dalam proyek Bendungan Way Sekampung paket 2 di kabupaten 

Pringsewu. 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi risiko – risiko yang paling dominan pada kegiatan proyek 

pembangunan Bendungan Way Sekampung paket 2 menggunakan metode 

FMEA. 

2. Identifikasi faktor risiko paling dominan yang mempengaruhi risiko – risiko 

pada proyek pembangunan Bendungan Way Sekampung paket 2 menggunakan 

metode Domino. 
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3. Mengetahui tindakan penanganan atau respon risiko pada proyek pembangunan 

Bendungan Way Sekampung paket 2. 

 
D. Batasan Masalah 

 
Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek yang ditinjau adalah proyek Bendungan Way Sekampung paket 2 di desa 

Bumi Ratu, kecamatan Pagelaran, kabupaten Pringsewu, provinsi Lampung. 

2. Metode yang digunakan adalah Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan 

Domino. 

3. Pembahasan risiko dilakukan pada proses konstruksi pembangunan Bendungan 

Way Sekampung paket 2. 

 
E. Manfaat Penelitian 

 
Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai salah satu referensi Analisis Risiko pada proyek konstruksi berikutnya. 

2. Mengendalikan risiko dan mengidentifikasi risiko yang akan terjadi pada 

proyek Bendungan Way Sekampung paket 2. 



 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Manajemen Proyek 

Menurut PMBOK atau Project Management Body Of Knowledge manajemen 

proyek adalah aplikasi pengetahuan (knowledges), keterampilan (skills), alat (tools) 

dan teknik (techniques) dalam aktifitas-aktifitas proyek untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan proyek. 

 
Tantangan utama sebuah proyek adalah mencapai sasaran-sasaran dan tujuan 

proyek dengan menyadari adanya batasan-batasan yang telah dipahami 

sebelumnya. Pada umumnya batasan-batasan itu adalah ruang lingkup pekerjaan, 

waktu pekerjaan dan anggaran pekerjaan. Dan hal ini biasanya disebut dengan 

triple constrains atau tiga batasan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan 

harkat dan martabat individu dalam menjalankan proyek, maka batasan ini 

kemudian berkembang dengan ditambahkan dengan batasan keempat yaitu faktor 

keselamatan (The Definitive Guide to Project Management. Nokes, Sebastian. 2nd 

Ed.n. London). 

 
Didalam PMBOK Guide 5th Edition, aktivitas pada manajemen proyek dibagi dan 

dikelompokkan kepada 10 (sepuluh) area, yaitu : 

1. Manajemen Integrasi Proyek (Project Integration Management) 
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2. Manajemen Skop Proyek (Project Scope Management) 

3. Manajemen Waktu Proyek (Project Time Management) 

4. Manajemen Biaya Proyek (Project Cost Management) 

5. Manajemen Kualitas Proyek (Project Quality Management) 

6. Manajemen SDM Proyek (Project Human Resources Management) 

7. Manajemen Komunikasi Proyek (Project Comunication Management) 

8. Manajemen Risiko Proyek (Project Risk Management) 

9. Manajemen Pengadaan Proyek (Project Procurement Management) 

10. Manajemen Pemangku Kepentingan Proyek (Project Stakeholder 

Management) 

  
B. Proyek Konstruksi Bendungan  

 
Dilihat dari fungsinya, bendungan merupakan bangunan air yang terdiri dari 

bangunan penahan air, bangunan pengelak, bangunan pelimpah, fasilitas kantor dan 

ruang lainnya yang berfungsi sebagai tempat pengoperasian bendungan. 

 
Proyek Bendungan Way Sekampung dibuat untuk menyediakan sumber air baku 

untuk daerah sekitar sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air, 

mengatur ketinggian muka air untuk keperluan pertanian, menjadi pembangkit 

listrik dan menjadi objek wisata tersendiri di kecamatan Pagelaran, kabupaten 

Pringsewu, provinsi Lampung. Bendungan Way Sekampung memiliki tipe sebagai 

bendungan urugan. Ada beberapa tipe bendungan berdasarkan konstruksinya yaitu: 

 



7 

1. Bendungan Urugan 

Menurut ICOLD atau International Commission on Large Dams bendungan 

urugan adalah bendungan yang dibangun dari hasil penggalian material tanpa 

bahan lain yang bersifat campuran secara kimia. Bendungan ini masih dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Bendungan urugan sama 

b. Bendungan urugan berlapis 

c. Bendungan urugan batu 

2. Bendungan Beton 

Bendungan ini dibuat dari konstruksi beton baik dengan tulangan maupun tidak. 

Beberapa jenis bendungan beton meliputi: 

a. Bendungan beton berdasarkan berat sendiri 

b. Bendungan beton dengan penyangga 

c. Bendungan beton berbentuk lengkung 

d. Bendungan beton kombinasi 

3. Bendungan Lainnya 

Pada bendungan selain beton dan urugan  bendungan dengan konstruksi lain 

digunakan biasanya pada bendungan kecil, misalnya bendungan kayu (timber 

dams), bendungan besi (steel dams), bendungan pasangan bata (brick dams) 

dan bendungan susunan batu (mansory dams). (Ir. Soedibyo 2003). 
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Gambar 1. Konstruksi Bendungan. (Teknik Bendungan, 2003) 
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C. Manajemen Risiko 

 
Risiko dapat didefinisakan sebagai sesuatu atau peluang yang kemungkinan terjadi 

dan berdampak pada pencapaian sasaran. Risiko merupakan kemungkinan 

terjadinya sesuatu dan tidak dapat diduga atau tidak diinginkan di masa depan. 

Risiko yang terjadi merupakan suatu ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya 

sesuatu, yang jika terjadi akan menimbulkan suatu kerugian. 

Risiko yang merugikan adalah faktor penyebab kondisi yang tidak diharapkan 

(unexpected condition) yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan atau 

kehilangan. Pengertian risiko dalam konteks proyek adalah kemungkinan 

terjadinya suatu kondisi yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari hasil 

keputusan yang diambil atau kondisi lingkungan pada proyek yang berdampak 

pada biaya, jadwal dan kualitas proyek. (Budisuanda, 2001). 

Manajemen risiko adalah prosedur atau sistem yang ditujukan untuk   mengelola 

secara    efektif    suatu    potential opportunities   dan   efeknya.   Besarnya   risiko   

dapat dihitung dari   hasil   perkalian    antara   dampak atau   akibat   yang   terjadi 

dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko tersebut. 

 
Manajemen risiko proyek merupakan proses perencanaan, pengidentifikasian, 

penganalisisan, perencanaan penanganan dan pengendalian terhadap risiko yang 

terdapat di suatu proyek. Tujuan dari proses tersebut adalah untuk meningkatkan 

peluang serta dampak dari kejadian positif, serta meminimalisir peluang serta 

dampak dari kejadian negatif yang dapat terjadi pada suatu proyek (PMBOK Guide 

5th Edition). 
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D. Risiko Pada Proyek Konstruksi Bendungan 

 
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2010 pada 

pasal 4 dijelaskan: 

1. Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air. 

2. Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk penyediaan air 

baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik 

tenaga air. 

 
Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pembangunan bendungan memiliki 4 tahapan 

umum yaitu persiapan pembangunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan 

konstruksi dan pengisian awal waduk. 

 
Risiko adalah hal yang berkaitan erat pada setiap berjalannya suatu konstruksi. 

Pada penelitian yang dilakukan, akan menunjukan adanya risiko pada konstruksi 

bendungan yang memiliki kemungkinan terjadi dan memiliki tingkatan risiko – 

risiko tersendiri. Karena risiko yang muncul akan menimbulkan pengaruh dan 

memiliki faktor tersendiri terhadap proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan. 

 
Pada setiap tahap konstruksi, risiko memiliki kemungkinan yang terjadi dan yang 

memiliki dampak. Oleh karena itu diperlukan analisa untuk mengetahui dan 

memperhitungkan dampak dari risiko – risiko yang dapat terjadi. Risiko akan 

dianalisa berdasarkan tahapan konstruksi yang dilakukan pada bendungan. 
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E. Proses Manajemen Risiko 

 
Proses manajemen risiko yaitu proses sistematis untuk merencanakan, 

mengidentifikasi, menganalisis, merespon dan memonitoring risiko proyek. 

Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan 

mengurangi peluang dan dampak peristiwa negatif.  

Adapun proses yang terdapat di dalam manajemen risiko adalah: 

1. Perencanaan Manajemen Risiko (Plan Risk Management) 

Perencanaan manajemen risiko merupakan penentuan dan perencanaan 

bagaimana manajemen risiko pada suatu proyek di lakukan. 

2. Identifikasi Risiko (Risks Identification) 

Identifikasi Risiko adalah proses menentukan risiko yang mungkin dapat 

berpengaruh terhadap suatu proyek dan mencatat serta mendokumentasikan 

informasi yang didapat dari proses tersebut. Identifikasi risiko merupakan 

tahapan penting yang dilakukan dalam proses manajemen risiko karena 

memiliki hubungan ke proses analisa selanjutnya. Menurut PMBOK Guide 5th 

Edition, proses identifikasi risiko memiliki masukan (input), alat dan teknik 

(tools and techniques), serta keluaran (outputs), yang antara lain dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Gambar 2. Risk Identification PMBOK Guide 5th Edition 

Dari proses identifikasi tersebut dapat digunakan information gathering 

techniques untuk dapat mengumpulkan informasi. Adapun beberapa teknik 

information gathering meliputi: 

a. Brainstorming 

b. Delphi Technique 

c. Interviewing 

d. Root cause analysis 

Proses identifikasi risiko juga dapat diperoleh dari diagramming techniques 

atau teknik pendiagraman, adapun teknik diagram adalah sebagai berikut: 

a. Cause and effect diagram 

b. System or process flow charts 

c. Influence diagram   
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Pada proses identifikasi risiko ini, digunakan information gathering techniques 

dengan metode interview atau wawancara. Setelah dilakukan interview, proses 

identifikasi dilanjutkan dengan diagramming techniques. Metode yang 

dilakukan adalah cause and effect diagram. 

a. Information gathering techniques 

Teknik pengumpulan informasi atau data dapat dilakukan dengan interview 

atau wawancara bersama para ahli, staff yang berpengalaman dan 

stakeholder pada studi kasus proyek. 

b. Diagramming techniques 

Setelah didapat informasi dan data yang berkaitan dapat dilakukan cause 

and effect diagram atau yang dikenal dengan fishbone diagram. Fishbone 

diagram atau diagram tulang ikan merupakan sebuah diagram yang dapat 

menunjukkan penyebab – penyebab dari suatu kejadian atau risiko yang 

spesifik.  

 
Diagram ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Tokyo, 

Jepang bernama Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1943. Diagram ini 

dikatakan sebagai fishbone (tulang ikan) karena memiliki bentuk seperti 

tulang ikan yang bagian kepalanya menghadap ke kanan.  

 
Diagram ini dikatakan pula sebagai cause and effect (sebab dan akibat) 

dikarenakan diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan 

akibat. Berikut adalah contoh diagram cause and effect. 
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Gambar 3. Cause and effect diagram (M. Hekmatpanah 2011) 

Dalam cause and effect diagram tersebut dapat dikategorikan bahwa sebab 

akibat suatu risiko dapat dikategorikan menjadi 6 faktor utama yaitu 6M. 

Dimana faktor 6M tersebut terdiri dari: 

1) Man (tenaga kerja) 

2) Machine (mesin dan teknologi) 

3) Methods (metode atau proses) 

4) Measurement/money (pengukuran atau pengawasan/uang) 

5) Material (bahan yang digunakan) 

6) Mother Nature/Environment (lingkungan) 

Setelah dilakukan tahap identifikasi interview dan cause and effect diagram, 

proses dapat dilakukan dengan melakukan metode 5W1H guna menentukan 

darimana asal penyebab atau efek dari suatu penyebab kegagalan. 
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3. Analisis Risiko Secara Kualitatif (Perform Qualitative Risk Analysis) 

Analisis risiko secara kualitatif adalah metode menganalisa dan menilai suatu 

risiko dengan cara membandingkan parameter akibat dan peluang dari risiko 

itu sendiri. 

4. Analisis Risiko Secara Kuantitatif  (Perform Quantitative Risk Analysis) 

Analisa risiko secara kuantitatif dilakukan pada daftar risiko yang telah 

dilakukan proses secara kualitatif yang memiliki potensi memberi dampak 

terhadap pelaksanaan konstruksi. Analisa secara kuantitatif merupakan proses 

menganalisa dampak dari peristiwa risiko yang terjadi dan memberikan ranking 

berupa angka terhadap risiko yang telah di identifikasi. 

5. Rencana Penanganan Risiko (Plan Risk Responses) 

Proses penentuan penanganan terhadap risiko yang ada untuk mengurangi 

ancaman pada suatu proyek. Yang dapat dilakukan tindakan preventif sehingga 

risiko dapat ditangani. 

6. Pemantauan dan Pengendalian Risiko (Monitoring and Control Risks) 

Mengendalikan risiko yang telah diketahui dengan memantau risiko yang ada 

sehingga dapat mengidentifikasi kembali kemungkinan atau peluang 

munculnya risiko baru, mengurangi risiko yang ada dan mengevaluasi kegiatan 

manajemen risiko sepanjang proyek dilaksanakan. 
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F. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

 
Pengertian (definisi) Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

secara umum merujuk pada 2 sumber, yaitu Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang 

sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pada standar OHSAS 

18001: 2007 Occupational Health and Safety Management Systems. Pengertian 

menurut Permenaker No 5 tahun 1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja ialah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, 

perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya, 

penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan 

kerja guna terciptanya tempat kerja yang efisien dan produktif. Sedangkan menurut 

OHSAS 18001: 2007 adalah bagian dari sebuah sistem manajemen organisasi yang 

digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan kecelakaan kerja dan 

mengelola kecelakaan kerja tersebut (Ramli, Soehatman. 2009). 

 
Ada dua penyebab umum dari kecelakaan kerja pada proyek konstruksi secara 

umum, yaitu: 

1. Faktor Manusia (Unsafe Action) 

Pada suatu pekerjaan manusia memiliki kondisi yang berbeda – beda dan 

kemampuan yang tidak sama rata. Dimana setiap sifat dasar manusia memiliki 

nilai yang sulit untuk dapat di prediksi. Pada umumnya, permasalahan pada 

faktor manusia atau tindakan tidak aman disebabkan oleh Pendidikan, 

pengalaman dan fisik pekerja itu sendiri.  
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2. Faktor Lingkungan (Unsafe Condition) 

Lingkungan memiliki pengaruh besar pada proses berjalannya suatu proyek 

konstruksi. Lokasi sekitar proyek dapat menimbulkan bahaya tersendiri bagi 

pekerja yang ada. Oleh karena itu lingkungan sekitar proyek perlu diperhatikan 

mengingat pentingnya keselamatan dalam kondisi yang tidak aman. 

 
G. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

 
Berdasarkan ISO: 31000, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) merupakan 

metode identifikasi risiko lanjutan dengan menganalisis berbagai pertimbangan 

dari kegagalan yang ada dan mengevaluasi dampak dari kegagalan tersebut. Dalam 

hal ini, FMEA mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan atau dapat disebut 

dengan suatu risiko yang berkaitan dengan proses produksi serta konsekuensi yang 

ditimbulkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa FMEA dapat digunakan sebagai 

metode untuk identifikasi dan menganalisa risiko atau bahaya yang berkaitan pada 

jalannya suatu konstruksi.  

 
Definisi FMEA menurut John Moubray adalah metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi bentuk risiko yang kemungkinan berpotensi menimbulkan 

dampak dan memastikan risiko tersebut berhubungan erat dengan dampak yang 

terjadi. Adapun tipe – tipe FMEA adalah sebagai berikut: 

1. Sistem, yang berfokus pada fungsi sstem secara global. 

2. Desain, yang berfokus pada komponen dan subsistem. 
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3. Proses, yang berfokus pada proses manufaktur dan perakitan. 

4. Service, yang berfokus pada fungsi pelayanan. 

FMEA dapat digunakan pada proyek konstruksi dikarenakan memiliki karakteristik 

yang berkaitan yaitu sebagai proses. Tujuan digunakan metode FMEA adalah: 

1. Mengenal dan memperbaiki potensial risiko atau kegagalan dari proses yang 

dapat terjadi. 

2. Prediksi dan evaluasi pengaruh dari risiko pada fungsi sistem yang ada. 

3. Menunjukan prioritas terhadap risiko yang harus ditangani berdasarkan daftar 

risiko. 

4. Mengidentifikasi dan membangun tindakan perbaikan yang diambil untuk 

mencegah atau mengurangi terjadinya suatu risiko atau kegagalan. 

5. Mendokumentasikan secara keseluruhan. 
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Gambar 4. Siklus FMEA 

 
Penjelasan dari siklus diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Melakukan peninjauan dari proses terhadap bagan alir yang ada untuk di 

analisis. Hal ini dilakukan dengan melakukan peninjauan lapangan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap proses yang diamati. 

2. Melakukan wawancara dengan identifikasi bentuk potential failure dari proses 

yang ada. 

3. Buat daftar dari proses variabel risiko. 
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4. Menetapkan nilai yang menggambarkan besarnya kerugian (severity) dari efek 

kegagalan, kemungkinan terjadinya (probability), dan kesempatan untuk 

mendeteksi modus kegagalan (detection) sebelum menyebabkan dampak 

(effect) yang signifikan dengan observasi lapangan. 

5. Menghitung tingkat prioritas risiko dari masing – masing moda kegagalan. Risk 

Priority Number (RPN) menunjukan keseriusan dari potential failure, semakin 

tinggi nilai RPN maka menunjukan tingkat bahayanya suatu potensi kegagalan 

itu sendiri. Nilai RPN dapat diperoleh dengan mengalikan angka severity, 

occurence dan detection. 

RPN = rating severity x rating occurence x rating detection 

6. Melakukan perbaikan dari setiap sistem yang memiliki RPN tinggi. 

Mendokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan. 

 
Digunakan PFMEA atau Process Failure Mode and Effect Analysis untuk dapat 

mengetahui tingkat risiko sebagaimana penjelasan dari siklus FMEA diatas. 

Adapun langkah – langkah yang diperlukan dakan melakukan Failure Mode and 

Effect Analysis, yaitu: 

1. Peninjauan proses item pekerjaan yang memiliki kemungkinan risiko. 

2. Mengidentifikasi fungsi dari item pekerjaan tersebut. 

3. Membuat daftar modus kegagalan yang memiliki risiko pada proyek. 

4. Membuat potensi dampak kegagalan yang memiliki risiko pada proyek. 

5. Menilai tingkat keparahan (Severity) dari dampak kegagalan metode Severity 

index. 
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6. Membuat daftar potensi penyebab dari suatu kegagalan pada proyek. 

7. Menilai tingkat kejadian (Occurence) dari potensi penyebab suatu kegagalan 

pada proyek dengan metode Severity index. 

8. Membuat daftar kontrol desain yaitu bentuk pencegahan dalam potensi 

penyebab kegagalan. 

9. Menilai tingkat skala deteksi (detection) berdasarkan daftar risiko pada proyek 

pekerjaan dengan metode Severity index. 

10. Hitung tingkat prioritas (RPN) dari masing – masing keparahan, kejadian dan 

deteksi. 

11. Urutkan prioritas kegagalan yang memerlukan penanganan lanjut. 

12. Lakukan tindak mitigasi terhadap kesalahan tersebut. 

 
Menentukan nilai severity, occurence, detection, dan RPN berdasarkan   rating 

event (tingkat   kegagalan) adalah   sebagai berikut:  

1. Severity merupakan langkah pertama untuk menganalisa risiko dengan 

menghitung seberapa besar dampak/intensitas kejadian yang mempengaruhi 

output proses. Menentukan Nilai Severity (S), Occurence (O), Detection (D), 

Dan Risk Priority Number (RPN) Pendefinisian dari nilai severity, occurence, 

dan detection harus ditentukan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai risk 

priority number. Severity merupakan penilaian seberapa buruk atau serius dari 

pengaruh bentuk kegagalan yang ada.  Severity menggunakan penilaian dari 

skala 1 sampai dengan 10. Berikut adalah tabel tingkat severity. 
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Tabel 1. Tingkatan Severity. 

Rating Kriteria 

1 Negligible severity: pengaruh buruk yang dapat diabaikan 
2 
 

Mild severity: pengaruh buruk yang ringan, ditimbulkan hanya 
bersifat ringan. 

3 
Moderate severity: pengaruh buruk kategori sedang, tingkat ini 
akan dirasakan berpengaruh pada proyek namun masih dalam 
batas toleransi dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. 

4 High severity: kategori keparahan yang tinggi, dapat 
mempengaruhi proses dengan waktu dan biaya diluar toleransi. 

5 Fatality: tingkatan yang menimbulkan bahaya dalam proses dan 
berpengaruh terhadap keselamatan proyek. 

 

2. Occurence merupakan frekuensi dari penyebab kegagalan secara spesifik dari 

suatu proyek yang terjadi dan menghasilkan kegagalan. Namun untuk 

pengukuran yang dipakai berdasarkan dampak risiko maka occurrence dapat 

digantikan dengan probabilitas. Berikut adalah tingkatan occurence. 

 
Tabel 2. Tingkatan Occurrence. 

Degree Berdasarkan Frekuensi Kejadian Rating 
Remote Tidak pernah 1 

Low Jarang terjadi 2 

Moderate Terkadang terjadi 3 

High Sering terjadi 4 

Very High Sangat sering terjadi 5 
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3. Detection merupakan control yang digunakan untuk dapat mendeteksi potential 

cause dan merupakan penerapan untuk mencegah suatu kegagalan dalam 

metode FMEA. Berikut adalah tabel rating detection. 

 
Tabel 3. Tingkatan Detection. 

Rating Kriteria Berdasar frekuensi 
kejadian 

1 
Metode pencegahan sangat efektif. Tidak ada 
kesempatan bahwa penyebab mungkin 
muncul 

0,01 per 1000 item 

2 Kemungkinan penyebab terjadi sangat rendah 0,1 per 1000 item 
0,5 per 1000 item 

3 
Kemungkinan penyebab terjadi bersifat 
moderat. Metode pencegahan kadang, 
memungkinkan penyebab itu masih terjadi. 

1 per 1000 item 
2 per 1000 item 
5 per 1000 item 

4 
Kemungkinan penyebab terjadi masih tinggi. 
Metode pencegahan kurang efektif, penyebab 
masih berulang kembali. 

10 per 1000 item 
 
20 per 1000 item 

5 
Kemungkinan penyebab terjadi sangat tinggi. 
Metode pencegahan tidak efektif, berulang 
kembali. 

50 per 1000 item 
100 per 1000 item 

 

 
H. Metode Domino 

 
Teori Heinrich atau teori Domino pertama ditemukan oleh H.W ditulis bahwa 

metode yang paling bernilai dalam pencegahan kecelakaan adalah analog dengan 

metode yang dibutuhkan untuk pengendalian mutu, biaya, dan kualitas produksi. 

Teori Domino Heinrich oleh H.W. Heinrich, salah satu teori ternama yang 

menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja.  
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Dalam Teori Domino Heinrich terdapat lima penyebab kecelakaan, di antaranya: 

1. Hereditas 

2. Kesalahan manusia 

3. Sikap dan kondisi tidak aman 

4. Kecelakaan 

5. Dampak kerugian 

 
Dalam metode Domino kelima faktor diatas tersusun layaknya domino yang 

diberdirikan. Hal ini menjelaskan jika satu kartu jatuh, maka akan menimpa kartu 

yang berdiri lainnya secara berurutan. Dimana domino satu per satu akan jatuh 

sesuai arah faktor yang menyebabkan suatu kegagalan. Berikut adalah 

penggambaran bagaimana suatu kegagalan terjadi menurut teori Domino. 

 

Gambar 5. Proses bagan alur menurut teori Domino 
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Menurut teori Domino kecelakaan kerja H.W Heinrich, kecelakaan terjadi melalui 

hubungan mata-rantai sebab – akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan 

kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja serta 

beberapa kerugian lainnya. Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja, 

yaitu penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung kecelakaan 

kerja dan penyebab dasar kecelakaan kerja. 

 
Teori Domino kemudian dikembangkan kembali oleh Frank E. Bird yang 

merupakan ahli manajemen K3 asal Amerika Utara. Teori Domino yang 

dikembangkan oleh Frank  yaitu kecelakaan atau kerugian yang terjadi dalam suatu 

proses diakibatkan oleh kurangnya kontrol dari manajemen. Berikut adalah paparan 

dari pengembangan teori Domino oleh Frank E. Bird. 

 

 

Gambar 6. Pengembangan Teori Domino 

 



26 

Untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, Frank memiliki kesimpulan tentang 

bahaya – bahaya yang ada sehingga dapat dicegah terjadinya kegaglan yang tidak 

perlu. Dalam pengembangan teori Domino bahwa: dimana setiap kejadian dalam 

posisi domino dapat diatasi dengan manajemen kontrol untuk menghindari kejadian 

terparah menimbulkan kerugian (Bird, F. E., 1990). 

 
I. Penelitian Terdahulu 

 
Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai risiko 

pada proyek dan hal lain menyangkut pembahasan analisa risiko dalam konstruksi, 

berikut adalah tabel penelitian terdahulu. 

 
Tabel 4. Penelitian Terdahulu. 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Mansur Sjawal 

(2010) 

Analisis Risiko terhadap Biaya 

Pelaksanaan pada Proyek 

Konstruksi Jembatan di Provinsi 

Papua 

Menunjukan adanya risiko tertinggi 

terletak pada tenaga kerja dan risiko 

terendah pada pasal kontrak 

Yessi Yolanda 

Sinaga (2014) 

Identifikasi dan Analisis Risiko 

Kecelakaan Kerja Tol Surabaya 

– Mojokerto menggunakan 

metode FMEA dan FTA 

Dalam metode tersebut dapat 

mengidentifikasi faktor risiko pada 

proyek jalan Tol hingga dapat 

ditemukan dampak yang berpengaruh 

pada proses konstruksi 

Deta Awalurahma 

(2016) 

Analisis Risiko Kecelakaan 

Kerja Pada Bendungan Tugu 

Kabupaten Trenggalek dengan 

metode FMEA dan Domino 

Penelitian tersebut dilakukan dengan 

mengkuantitatifkan data kualitatif 

guna mengetahui faktor risiko dengan 

tingkatan – tingkatan yang 

berpengaruh pada proyek 
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J. Kesimpulan 

 
Risiko adalah hal yang berikatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, dimana 

risiko tersebut memiliki pengaruh pada waktu, biaya dan mutu. Tiga hal tersebut 

menentukan kualitas proyek, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk 

mengantisipasi risiko dengan melakukan analisis pada proyek tersebut. Dilakukan 

analisis risiko dengan menggunakan metode FMEA pada penelitian ini, dimana 

dapat ditentukan probabilitas, keparahan atau dampak dan deteksi pada suatu 

kegagalan pada proyek konstruksi untuk dapat mengetahui pendekatan risiko dari 

risiko yang memiliki dampak besar yang berpengaruh pada proses konstruksi dan 

dilanjutkan dengan metode Domino. Dengan melakukan tinjauan penelitian 

terdahulu yang dapat dijadikan acuan pada analisis, akan memudahkan penelitian 

untuk melakukan analisis risiko pada proyek konstruksi bendungan dengan metode 

FMEA dan Domino. 



 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Studi Kasus 

 
Studi kasus penelitian dilakukan pada proyek pembangunan bendungan Way 

Sekampung paket 2. Lokasi Proyek Pembangunan Bendungan Way Sekampung 

paket 2 berada di Desa Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 

Provinsi Lampung.  

 
Proyek konstruksi diselenggarakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat sebagai pemilik proyek yang menjalin kerjasama dengan 

PT. Indra Karya (Persero) sebagai konsultan perencana, PT. Tata Guna Patria 

KSO sebagai konsultan pengawas yang terdiri dari PT. Kwarsa Hexagon dan 

PT. Tritunggal Pratykasa. Untuk kontraktor pelaksana adalah PT. Waskita – 

Adhi KSO yang terdiri dari PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Dan PT. Adhi 

Karya (Persero) Tbk.  

 
Penelitian analisis risiko akan dilakukan pada tahap konstruksi dalam 

pembangunan bendungan. Proyek pembangunan Bendungan Way Sekampung 

paket 2 mulai dilaksanakan pada tahun 2016.  Lokasi proyek pembangunan 

Bendungan Way Sekampung paket 2 dapat dilihat di gambar berikut. 
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Gambar 7. Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung. 



 
 

B. Sumber Data 

 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui objek penelitian. 

Pada penelitian ini data primer didapatkan melalui survey opini melalui 

pihak yang berhubungan dengan proyek pembangunan Bendungan Way 

Sekampung paket 2. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari kajian dokumen proyek pembangunan 

Bendungan Way Sekampung paket 2 seperti data umum proyek dan 

dokumen proyek lainnya. 
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C. Prosedur Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Diagram Alir Penelitian 

 

Pengumpulan Data Primer  
• Wawancara 
• Survey Opini 
 

 

Analisa Risiko  

Menggunakan FMEA dan Domino 

Hasil Analisis Risiko 

Respon Risiko  

Mulai 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data Sekunder 

List Pekerjaan Berpotensi Risiko  

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Identifikasi Masalah 
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Seperti pada gambar diagram alir diatas,pelaksanaan penelitian dilakukan 

dalam beberapa tahap sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah 

Melakukan perumusan terhadap masalah yang terdapat pada studi kasus 

proyek . 

2. Studi Literatur 

Mencari informasi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan serta 

pedoman dalam pengambilan data dan penelitian. Mempelajari informasi 

dan pedoman berkaitan dengan analisis risiko dengan metode FMEA, 

analisis terhadap biaya dan waktu pada proyek dan penanganan pada risiko 

proyek. 

3. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dengan cara meninjau dokumen serta data yang 

terdapat pada proyek studi kasus. Data yang didapat nantinya 

dikategorisasikan dalam diagram tulang ikan. 

4. List Pekerjaan Berpotensi Risiko 

Risiko dapat ditentukan dengan observasi langsung dilapangan dan 

wawancara pada pihak proyek. Dalam penyusunan pekerjaan berpotensi 

risiko, terdapat berbagai kategori yang dapat digunakan untuk 

mengkategorisasikan risiko-risiko yang teridentifikasi. Dengan dibuatnya 

diagram ini, maka dapat terlihat kondisi risiko dari pekerjaan yang dapat 

muncul. Oleh karna itu, pekerjaan berpotensi risiko dapat memudahkan 

klasifikasi risiko tinggi dalam proses konstruksi. 
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Data yang telah didapat kemudian diproses untuk dapat mengumpulkan 

daftar risiko yang memiliki kemungkinan terjadi pada proses konstruksi 

bendungan. 

5. Pengumpulan Data Primer 

Data primer didapatkan dengan melakukan survey opini melalui penyebaran 

kuesioner dan wawancara. Kuesioner disebarkan untuk mendapatkan data 

berdasarkan parameter – parameter yang diberikan, sehingga dapat sesuai 

dengan yang diperlukan dalam melakukan analisis data dalam wawancara. 

Dalam melakukan survey opini, dilakukan teknik sampling non random 

pada kuesioner yaitu purposive sampling. Dimana purposive sampling 

memiliki penentuan sampel dengan penetapan khusus untuk memenuhi 

tujuan penelitian sehingga jawaban dari responden dapat menjawab 

permasalahan penelitian. Kuesioner harus memiliki bentuk yang padat dan 

jelas sehingga memudahkan pengisiannya untuk memenuhi tujuan 

kuesioner itu sendiri. Didalam proses penyusunan suatu kuesioner terdapat 

beberapa langkah – langkah yang dilakukan, yaitu: 

a. Etik Penelitian 

Kode etik ini bertujuan untuk melindungi hak – hak milik responden. 

Didalam kuesioner penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa 

jaminan serta hal – hal yang berkaitan kepada responden, antara lain: 

1) Lembar Persetujuan 

Lembar persetujuan ini bertujuan untuk menginformasikan maksud 

dan tujuan dari adanya penelitian ini kepada responden yang akan 

menjadi subyek penelitian.  
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2) Data responden 

Data responden meliputi nama, jabatan pada proyek, pengalaman 

kerja dan pendidikan terakhir yang ditempuh. 

3) Kerahasiaan 

Informasi serta data yang telah diperoleh dari responden akan 

dijamin kerahasiaanya. 

b. Variabel Risiko 

Berdasarkan kategori yang akan dianalisis pada fishbone diagram, 

survey dilakukan dengan kategori 6M yaitu aspek material, method, 

money, environment, man dan machine. Pada risiko kecelakaan kerja, 

dibuat risiko yang menyangkut dua faktor yaitu unsafe action dan unsafe 

condition dimana berdasarkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, risiko 

memiliki faktor dasar dari 6 kategori tersebut. 

c. Skala pengukuran  

Digunakan skala pengukuran pada kuesioner yang berhubungan dengan 

perhitungan analisis metode FMEA. Dapat digunakan skala severity, 

occurance dan detection masing – masing sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Skala Pengukuran Severity. 

Tingkatan Skala Angka 
Dapat diabaikan 1 
Kecil 2 
Sedang 3 
Tinggi 4 
Fatal 5 
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Tabel 5. Skala Pengukuran Occurance. 

Tingkatan Skala Angka 
Jarang  1 
Kecil kemungkinan 2 
Mungkin dapat terjadi 3 
Sering terjadi 4 
Hampir pasti akan 
terjadi 

5 

 

Tabel 6. Skala Pengukuran Detection. 

Tingkatan Skala Angka 
Sangat mudah 1 
Mudah 2 
Sedang  3 
Sulit 4 
Sangat sulit 5 

 

6. Metode FMEA dan Domino 

Menganalisis dari survey dengan metode kegagalan yang telah di 

identifikasi, dimana setiap risiko yang dapat terjadi dihitung dengan setiap 

probabilitas dan dampak yang terjadi. Dengan memperhatikan skala deteksi 

dari setiap potensi risiko untuk dapat mengetahui dampak yang dapat 

ditangani. Sesuai dengan yang telah dijelaskan di BAB II, maka alur 

penggunaan metode FMEA dan Domino adalah sebagai berikut. 

a. Menginput data dari survey opini berupa rating angka pada setiap 

pekerjaan berpotensi risiko yang diidentifikasi di setiap kategori. 

b. Menginput data dari survey yang berupa severity atau dampak dan 

probability atau kemungkinan. 

c. Melakukan perhitungan pada risiko yang ada dengan menghitung angka 

risk priority number atau RPN dimana RPN itu sendiri adalah sebagai 

tingkatan risiko yang memerlukan suatu tindakan prioritas. 
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d. Menentukan risiko yang memiliki rating tinggi yang dapat 

mempengaruhi proyek. 

e. Menganalisa pengaruh risiko terhadap proses konstruksi proyek . 

f. Skema kejadian dengan Domino untuk mengetahui sebab dan akibat. 

7. Respon Risiko 

Menentukan pendekatan risiko yang dapat dilakukan untuk mencegah atau 

untuk meminimalisir efek yang terjadi karena risiko berdasarkan hasil 

analisa dari FMEA dan Domino. 

8. Kesimpulan dan Saran 

Menyimpulkan analisis yang telah dilakukan berdasarkan proses dan hasil 

penelitian, dengan menyertakan saran untuk mengembangkan atau 

memperbaiki penelitian yang selanjutnya akan dilaksanakan. 

Berikut adalah skema penelitian dengan metode FMEA dan Domino : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Skema penelitian metode FMEA dan Domino. 



 
 

 

 

V. PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 
Pada penelitian analisis risiko pada proyek pembangunan Bendungan Way 

Sekampung paket 2, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil identifikasi risiko menunjukkan terdapat 15 kelompok pekerjaan yang 

memiliki potensi risiko yang berdampak proses pelaksanaan proyek 

konstruksi. 

2. Dari hasil survei kuesioner kepada 15 responden mengenai pekerjaan yang 

berpotensi risiko, diperoleh 3 variabel pekerjaan yang memiliki risiko 

tertinggi yaitu pekerjaan beton pada bangunan pengelak, pekerjaan galian 

terowongan dan pekerjaan dewatering yang seluruhnya memiliki nilai RPN 

12 dengan kategori Tinggi. 

3. Tindakan penanganan pada 3 pekerjaan yang berpotensi risiko tinggi  

dilakukan dengan mitigasi serta direncanakan tindakan penanggulangan 

untuk meminimalisir potensi kehilangan akibat risiko yang terjadi. Pada 

pekerjaan beton bangunan pengelak dengan upaya mitigasi dapat 

meminimalisir potensi kerugian biaya sebesar 87%, untuk pekerjaan galian 

terowongan dengan rekayasa administrasi dan teknis dapat menghindari 

kecelakaan kerja dan kerusakaan alat hingga menyeluruh, dan untuk 

pekerjaan dewatering dapat meminimalisir kerugian biaya hingga 89%. 
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B. Saran 

 
Dalam penelitian risiko terhadap proyek adapun saran untuk membangun dan 

memperbaiki penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan risiko 

pekerjaan pada proyek konstruksi. Adapun saran – saran adalah sebagai berikut: 

1. Dikarenakan pada proyek belum memiliki manajemen risiko secara 

keseluruhan didalamnya, sebaiknya dilakukan identifikasi risiko pada 

seluruh proses pekerjaan untuk lebih mengetahui risiko yang spesifik 

dikarenakan sekecil apapun faktor risiko pada proyek, dapat menyebabkan 

dampak pada proyek. 

2. Penelitian pada risiko sebaiknya dikembangkan dengan perhitungan 

kerugian skalatis, dimana kerugian biaya atau waktu dari setiap sektor risiko 

dapat diketahui secara menyeluruh. 

3. Pada penelitian analisis risiko ini hanya dalam lingkup dampak risiko yang 

dihadapi pihak kontraktor. Lebih baik lagi jika analisa risiko dapat 

dikembangkan dengan perspektif dampak risiko bagi masyarakat sekitar 

proyek konstruksi, owner dan lain – lain. 
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