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ABSTRAK 
 

Fluktuasi sumber daya, menyebabkan permasalahan dalam penjadualan konstruksi. Karena itu, perlu 
dikembangkan suatu teknik perataan sumber daya untuk meminimalkan penyimpangan antara kebutuhan 
sumber daya dan profil sumber daya yang diinginkan. Permasalahan optimasi perataan sumber daya 
merupakan masalah yang sudah umum dan telah dipelajari dalam waktu yang lama, namun perlu dicari 
metodologi atau pendekatan teknis yang memadai dan sampai saat ini telah berkembang beberapa solusi 
alternatif yang ditawarkan. Perataan sumber daya merupakan kegiatan untuk meminimalkan fluktuasi 
penggunaan sumber daya dalam keseluruhan aktivitas proyek. Prinsipnya adalah dengan menggeser aktivitas-
aktivitas non kritis dalam waktu tenggang yang tersedia. Karena perataan sumber daya hanya diterapkan pada 
aktivitas-aktivitas non kritis, lintasan kritis tetap tidak diganggu, dan durasi proyek tidak berubah. Perataan 
sumber daya merupakan suatu teknik penjadualan yang valid yang dapat digunakan pada proyek-proyek 
konstruksi, sehingga teknik ini merupakan teknik yang efisien dalam merencanakan penggunaan tenaga 
kerja. Makalah ini menyajikan suatu metode untuk meratakan sumber daya pada suatu proyek jalan tol 
dengan menggunakan metode Burgess yang sebelumnya direncanakan dan dijadualkan dengan menggunakan 
bagan balok dan metode pendiagraman preseden. Keoptimuman perataan sumber daya tergantung pada 
bagan balok atau jadual aktivitas, urutan aktivitas dalam metode pendiagraman preseden, dan penggunaan 
waktu tenggang yang ada. Berdasarkan perhitungan jumlah sumber daya pekerja yang ada dan dari grafik 
histogram kebutuhan sumber daya pekerja sebelum dan setelah dilakukan perataan, terlihat bahwa jumlah 
puncak sumber daya pekerja sebelum diratakan (awal) sebesar 1.834 orang, dan setelah dilakukan perataan 
nilainya turun menjadi 1.729 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah puncak kebutuhan sumber 
daya pekerja mengalami penurunan sebesar 5,73%. Disimpulkan juga bahwa sasaran perataan untuk 
mengurangi kebutuhan puncak sumber daya tidak tercapai, karena nilai ini sangat kecil.  

 
Kata kunci: Perataan, Burgess, non kritis, waktu tenggang, pendiagraman preseden 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Membuat jadual yang workable yang dapat memenuhi semua kendala yang ada merupakan pekerjaan yang 
tidak mudah. Setelah kontraktor mengevaluasi pekerjaan yang akan diselesaikan serta urutan yang logis dan 
biaya yang paling efektif untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, masih ada analisis yang harus dilakukan 
yaitu membuat jadual konstruksi yang workable dan efisien. Kontraktor sering menghadapi masalah 
keterbatasan suplai jumlah tenaga kerja, peralatan, ataupun material. Keterbatasan suplai jumlah sumber daya 
yang esensial ini secara signifikan dapat mempengaruhi mulainya pekerjaan, pelaksanaan, bahkan 
penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana dan akan mengakibatkan proyek mengalami keterlambatan 
dari waktu penyelesaian yang telah direncanakan (Callahan, 1992).  
 
Keterbatasan terhadap sumber daya dapat diatasi dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan 
mencoba mengukur pemakaian sumber daya sehingga tanggal penyelesaian yang dijadualkan dapat dicapai 
dan saat mulai paling awal aktivitas, saat mulai paling akhir aktivitas, saat selesai paling awal aktivitas, serta 
saat selesai paling akhir aktivitas dapat dipenuhi. Proses ini dikenal sebagai “perataan sumber daya (resource 
leveling)” (Callahan, 1992).  
 
Pada beberapa kasus, jumlah maksimum sumber daya yang dibutuhkan akan melebihi sumber daya yang 
tersedia, sehingga perlu dilakukan penambahan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan sehingga 
masalah tersebut dapat diatasi. Masalah ini dikenal dengan Penjadualan Sumber Daya-Terbatas atau 
Resource-Restrained Scheduling (Callahan, 1992). 
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Sementara, jika sumber daya yang tersedia tak terbatas, artinya setiap kebutuhan sumber daya yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dapat dipenuhi, maka masalah ini disebut Penjadualan Sumber Daya 
Tak Terbatas atau Resource-Unrestrained Scheduling. 
 
Fluktuasi sumber daya, menyebabkan permasalahan dalam penjadualan konstruksi. Karena itu, para peneliti 
mengembangkan cara-cara perataan sumber daya untuk meminimalkan penyimpangan antara kebutuhan 
sumber daya dan profil sumber daya yang diinginkan (Son et al., 1999).   
 
2. METODOLOGI 

 
2.1 Pola Pikir Pelaksanaan Studi 
Pada prinsipnya proses pelaksanaan studi implementasi perataan sumber daya dalam pelaksanaan konstruksi 
jalan tol Bogor Ring Road ini dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan 
keluaran berupa rekomendasi. 
Tahapan pelaksanaan implementasi perataan sumber daya dalam pelaksanaan konstruksi jalan tol Bogor Ring 
Road ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data, terdiri dari data umum proyek, data teknik proyek, dokumen perencanaan serta 

dokumen kontrak yang dilengkapi data Rencana Anggaran Biaya (RAB), data jadual waktu, data 
kebutuhan sumber daya atau pekerja secara detail, data kebutuhan dan penggunaan bahan untuk masing-
masing item pekerjaan, data penggunaan peralatan di lapangan, serta gambar-gambar kerja konstruksi.  

2. Perhitungan perataan sumber daya dengan menggunakan Metode Burgess (Burgess Method). 
 

          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        

 
       
 
 

           
           
           
      
 
           
           
           
       

Gambar 1.  Skema Pola Pikir Pelaksanaan Studi 
 

PENGUMPULAN DATA 

Susun Jadual Rencana Aktivitas Yang Akan Diratakan 

Perhitungan Jumlah Kuadrat (Sum of Squares) 

Tabel Jumlah Kuadrat (Sum of Squares) 

Susun Jaringan Kerja Dengan PDM 
 

Lengkapi Tabel ES, EF, LS, LF, Float 
 

Stop 

Z  minimum 

MULAI 

DATA : 
- Jadual Rencana Proyek 
- Kebutuhan Sumber Daya  

Tentukan Jenis Aktivitas 

Aktivitas Kritis Aktivitas Non Kritis 

SELESAI 
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2.2 Pengumpulan Data  
Data yang terkumpul untuk menunjang studi ini pada umumnya berupa data sekunder. Data sekunder di sini 
merupakan data yang diperoleh dari perusahaan pengelola konstruksi yaitu PT. Marga Sarana Jabar, 
kemudian dilakukan pengolahan data, serta data-data hasil studi terdahulu.  
 
Data sekunder meliputi data umum proyek, data teknik proyek, dokumen perencanaan serta dokumen kontrak 
yang dilengkapi data Rencana Anggaran Biaya (RAB), data jadual waktu (time schedule), data kebutuhan 
sumber daya atau pekerja secara detail, data kebutuhan dan penggunaan bahan (material) untuk masing-
masing item pekerjaan, data penggunaan peralatan di lapangan, gambar-gambar kerja konstruksi serta foto-
foto pelaksanaan konstruksi, serta berbagai penelitian terdahulu dan informasi lainnya yang diasumsikan 
relevan dengan materi pada studi ini. 

 
2.3 Pengolahan Data  
Dalam melakukan pengolahan data, metode analisis yang digunakan dalam makalah ini antara lain: 
1. Penentuan durasi aktivitas  
 Diselesaikan dengan menggunakan prosedur yang ada pada metode pendiagraman preseden (precedence 

diagramming method). 
2. Penyelesaian jaringan kerja (network) 

Diselesaikan dengan menggunakan prosedur yang ada pada metode pendiagraman preseden (precedence 
diagramming method).  

3. Perataan sumber daya dengan menggunakan metode Burgess (Burgess Method). Metode Burgess 
(Burgess Method), secara garis besarnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Buat dan lengkapi jaringan kerja Activity On Node (AON) untuk suatu jadual dengan batasan waktu. 
b. Hitung waktu mulai awal (early start) dan waktu mulai akhir (late start) serta waktu selesai awal 

(early finish) dan waktu selesai akhir (late finish) dan waktu tenggang (float) untuk setiap aktivitas. 
c. Hitung jumlah kuadrat untuk batasan waktu, jadual mulai awal. 
d. Hanya untuk aktivitas-aktivitas non kritis, uraikan aktivitas dengan urutan terbalik menurut waktu 

mulai akhirnya. Langkah ini mengembangkan urutan mulai akhir secara terbalik dimana aktivitas non 
kritis dengan Late Start (LS) terakhir, pertama dalam urutannya dan seterusnya. 

e. Mulailah dengan aktivitas pertama dalam urutan mulai akhir (late start) secara terbalik (yaitu, 
aktivitas dengan mulai akhir paling akhir). 

f. Untuk aktivitas yang ada, jadualkan (yaitu penundaan) aktivitas periode ke periode dan hitung jumlah 
kuadrat untuk setiap periode. Jadualkan aktivitas dalam periode waktu dengan jumlah kuadrat 
minimum dari kebutuhan sumber daya. Jika jumlah kuadrat bertalian pada dua periode waktu 
manapun, jadualkan aktivitas selambat mungkin untuk memberikan semua waktu tenggang yang ada 
pada semua aktivitas terdahulu. Jika aktivitas tidak memiliki pendahulu non kritis, jadualkan aktivitas 
dalam periode lebih awal dari hubungan ini. Dalam hal ini, waktu tenggang tidak harus disia-siakan 
tanpa suatu reduksi dari jumlah kuadrat. 

g. Jaga aktivitas sebelumnya tetap dalam jadual (dari langkah f), lanjutkan ke aktivitas berikutnya dalam 
urutan Late Start terbalik dan ulangi langkah f. Lanjutkan pemilihan dan penjadualan aktivitas-
aktivitas non kritis dengan cara ini sampai semua aktivitas dalam urutan mulai akhir terbalik telah 
dianalisa.    

 
3. HASIL DAN DISKUSI 

 
3.1 Diskripsi Umum Proyek 
Umum 
Pada bagian ini akan  didiskripsikan secara umum kondisi proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road. 
Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenal kondisi umum proyek dari beberapa aspek serta mengidentifikasi 
masalah. 
  
Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I Ruas : Sentul Selatan – Kedung Halang ini adalah 
merupakan bagian 3 paket pekerjaan jalan tol yang menghubungkan antara jalan tol eksisting Jagorawi 
dengan daerah Darmaga, Bogor.  
 
Jalan tol rigid pavement sepanjang 3.85 km dengan pekerjaan cut & fill sebesar + 1 juta m3, 3 jembatan tol, 1 
Over Pass, 12 Box Culvert dan 2 Reinforced Concrete Pipe (RCP) serta konstruksi lainnya ini harus 
diselesaikan dalam jangka waktu hanya 10 bulan.  
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Beberapa hal yang akan dibahas lebih lanjut diantaranya adalah maksud dan tujuan, jadual pelaksanaan seksi 
1, data umum serta data teknik. 
 
Maksud dan Tujuan 
Perkembangan Bogor sebagai kota penyangga Ibukota Jakarta setiap tahun semakin meningkat. Begitu juga 
perkembangan sentra perekonomian sudah tidak hanya terfokus di sekitar pusat kota Bogor, tapi sudah 
merambah ke segala penjuru, baik di wilayah selatan, timur, barat maupun utara. 
 
Khusus di wilayah utara, perkembangan Bogor tidak hanya sebatas pusat perekonomian saja, tapi daerah 
permukiman di wilayah tersebut juga semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan wilayah tersebut, 
pertumbuhan lalu lintas yang terjadi di daerah tersebut juga semakin bertambah setiap tahunnya. 
 
Saat ini, masyarakat di daerah Bogor Utara dan Kabupaten Bogor di daerah tersebut, yang akan menuju ke 
Jakarta atau Ciawi melalui jalan tol, harus melalui pusat kota Bogor terlebih dahulu, sebelum memasuki Jalan 
Tol Jagorawi. Dimana pada jam-jam sibuk terjadi kemacetan, sehingga untuk menuju Gerbang Tol Bogor 
membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. 
 
Untuk mengatasi lamanya waktu tempuh tersebut, maka Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum 
telah menetapkan Jalan Tol Bogor Ring Road sebagai bagian dari sistem jaringan jalan nasional yang 
menjadi penghubung wilayah Bogor Utara dengan Jalan Tol Jagorawi. Bila jalan tol ini selesai, maka waktu 
tempuh untuk sampai ke Jalan Tol Jagorawi kurang dari 10 menit. 
 
Jalan tol dengan total panjang 11 km ini akan dibangun dan dikelola oleh PT. Marga Sarana Jabar yang 
merupakan perusahaan patungan antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., dengan PT. Jasa Sarana (BUMD 
Pemprov. Jabar) dengan komposisi saham 55% : 45%. Pada tahap awal, akan dibangun Seksi 1 terlebih 
dahulu sepanjang 3,8 km yang menghubungkan Sentul Selatan dengan Kedung Halang. 
 
Jalan Tol Bogor Ring Road ini diharapkan akan dapat meningkatkan aksesbilitas masyarakat di wilayah 
Bogor sehingga dapat meningkatkan pengembangan wilayah dan pendapatan ekonomi daerah. 

   
Jadual Pelaksanaan Seksi 1 (Sentul Selatan-Kedung Halang Sepanjang 3,8 km) 
- Pengadaan Tanah : Januari 2007 s/d April 2008 
- Konstruksi   : Mei 2008 s/d Maret 2009 
- Operasi   : April 2009 
 
Data Umum 
 Kontraktor   : PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 

- Nomor Kontrak  : 01/MSJ/KONTRAK-DIR/2008 
- Tanggal   : 18 April 2008 

 Nilai Kontrak  : Rp. 188.988.800.000,00 
 Konsultan   : PT. Indec Internusa bekerja sama dengan 

- PT. Global Profex Synergy 
- PT. Multi Phi Beta 
- Indotek Konsultan Utama   

 Nilai Kontrak  : Rp. 3.630.000.000,00 
   

Data Teknik 
Total Panjang   : + 11,00 Km 
 Seksi 1  : + 3,85 Km (at grade) 
      (Sentul – Kedung Halang)   
 Seksi 2  : + 4,00 Km (elevated) 
 (Kedung Halang-Simpang Yasmin) 
 Seksi 3  : + 3,20 Km (elevated) 
 (Simpang Yasmin-Darmaga) 
 Kecepatan Rencana : 80 Km/jam 
 Jumlah Lajur 
 Seksi 1  : 2x2 lajur (awal) 
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: 2x3 lajur (akhir) 
 Seksi 2  : 2x2 lajur 
 Seksi 3  : 2x2 lajur 
 Lebar Bahu Luar : 2,0 m 
 Lebar Lajur Lalu Lintas: 3,5 m 
 Lebar Bahu Dalam : 0,5 m 
 Jumlah Simpang Susun: 3 buah 
 Yasmin 
 Kedung Halang 
 Pangeran Sogiri 
 Jumlah Barrier Gate : 2 buah 
 Sentul Selatan 
 Darmaga 
 Tipe Perkerasan 
 Laju Lalu Lintas : Beton semen (rigid pavement) 
 Bahu Jalan   : Beton aspal (flexible pavement) 

 
3.2  Penentuan Durasi Aktivitas Dan Jumlah Kebutuhan Sumber Daya  
Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road ini, pekerjaan yang akan diratakan adalah divisi 
pekerjaan perkerasan. Penentuan durasi untuk masing-masing aktivitas serta jumlah kebutuhan sumber daya 
pada divisi pekerjaan perkerasan merupakan hasil perencanaan dari penulis dengan tetap mengacu pada data 
perkiraan durasi aktivitas dan jumlah kebutuhan sumber daya yang ada pada Proyek Pembangunan Jalan Tol 
Bogor Ring Road. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
 
Adapun durasi aktivitas dari setiap item pekerjaan pada divisi pekerjaan perkerasan adalah sebagai berikut : 
- Aktivitas Wet Lean Concrete (aktivitas A). 

Pengecoran Wet Lean Concrete dilakukan dengan tenaga manusia dan diikuti pemadatan dengan Concrete 
Vibrator yang ditempatkan pada besi kanal dengan dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai 
perata, pemadatan dan perapihan dilakukan dengan tenaga manusia. Aktivitas ini dilaksanakan dalam tiga 
tahapan aktivitas yaitu aktivitas A1, aktivitas A2, dan aktivitas A3, dengan durasi aktivitas masing-masing 
yaitu selama 12 minggu, 6 minggu dan 2 minggu. Antara aktivitas A1 dengan A2 terikat dengan hubungan 
aktivitas start-to-start selama 2 minggu, demikian juga dengan aktivitas A2 dengan A3 terikat dengan 

JUMLAH
(MINGGU)

12
A1

SS 2 6 6
A2

SS 2 2 2
A3 A3

6 6
B B

8
C1

SS 2 4
C2

4
D

4
E

3
F

4
G

5 5
H H

3 3
I I

Keterangan :
A : Wet Lean Concrete SS = Start-to-Start
B : Perkerasan Beton (t = 29 cm) Double Wire Mesh
C : Perkerasan Beton (t = 29 cm) 

D : Perkerasan Beton (t = 29 cm) Single Wire Mesh
E : Perkerasan Beton (t = 25 cm) 
F : Asphalt Concrete Binder Course
G : Asphalt Concrete Wearing Course
H : Semen Aspal
I : Asphalt Treated Base Course

Gambar 2.  Bagan Balok (Bar Chart)  Jadual Pekerjaan Perkerasan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road
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hubungan aktivitas start-to-start selama 2 minggu. Dasar dari pembagian aktivitas Wet Lean Concrete 
(aktivitas A) menjadi aktivitas A1, A2 dan A3 adalah karena pada prinsipnya kita tidak perlu melaksanakan 
aktivitas ini secara seri (menunggu pengecoran satu bagian selesai baru melanjutkan pengecoran ke bagian 
lainnya), tetapi sebaliknya kita dapat melaksanakan aktivitas Wet Lean Concrete secara paralel, dengan 
artian kita dapat membagi aktivitas ini menjadi beberapa bagian berdasarkan lokasi pekerjaan, di sini kita 
membagi aktivitas A ini menjadi 3 bagian yaitu aktivitas A1, A2 dan A3. Selain itu, aktivitas Wet Lean 
Concrete juga merupakan aktivitas dengan jumlah harga terbesar kedua dan memiliki volume pekerjaan 
yang besar setelah aktivitas perkerasan beton (t = 29 cm), sehingga dianggap perlu untuk membagi 
pekerjaan ini menjadi beberapa bagian.     

- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) Double Wire Mesh (aktivitas B) dilaksanakan selama 6 minggu. 
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) (aktivitas C) dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu aktivitas C1 dan 

aktivitas C2 yang masing-masing dilaksanakan selama 8 minggu dan 4 minggu. Antara kedua aktivitas ini 
terikat dengan hubungan start-to-start selama 2 minggu. Dasar dari pembagian aktivitas perkerasan beton (t 
= 29 cm) (aktivitas C) menjadi aktivitas C1 dan C2 adalah karena aktivitas ini merupakan aktivitas dengan 
jumlah harga terbesar dan memiliki volume pekerjaan yang besar pada divisi pekerjaan perkerasan. 
Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ini secara paralel dengan cara membagi aktivitas C ini menjadi 
2 bagian yaitu aktivitas C1 dan aktivitas C2 berdasarkan lokasi pengerjaannya. Maksudnya di sini kita tidak 
perlu melaksanakan aktivitas C secara seri (melaksanakan aktivitas C dengan cara menunggu satu bagian 
selesai baru pindah ke bagian lainnya), melainkan kita dapat melaksanakannya secara paralel 
(melaksanakan beberapa aktivitas dalam waktu yang bersamaan atau terikat dengan hubungan start-start 
dalam jumlah waktu tertentu).  

- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) Single Wire Mesh (aktivitas D) dilaksanakan selama 4 minggu. 
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 25 cm) (aktivitas E) dilaksanakan selama 4 minggu. 
- Aktivitas Asphalt Concrete Binder Course (aktivitas F) dilaksanakan selama 3 minggu. 
- Aktivitas Asphalt Concrete Wearing Course (aktivitas G) dilaksanakan selama 4 minggu. 
- Aktivitas Semen Aspal (aktivitas H) dilaksanakan selama 5 minggu. 
- Aktivitas Asphalt Treated Base Course (aktivitas I) dilaksanakan selama 3 minggu. 
 
Dari data analisis teknis pekerjaan utama yang ada pada Lampiran Kontrak Jasa Pemborongan Proyek 
Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road, diketahui data kebutuhan sumber daya pekerja untuk masing-
masing item pekerjaan pada divisi perkerasan adalah sebagai berikut : 
- Aktivitas Wet Lean Concrete (aktivitas A)  = 16 orang/hari 

Dikonversi dalam satuan minggu menjadi  = 7 hari x 16 org/hari = 112 orang/minggu 
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) Double Wire Mesh (aktivitas B) : 18 orang/hari 

Dikonversi dalam satuan minggu menjadi  = 7 hari x 18 org/hari = 126 orang/minggu  
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) (aktivitas C)= 102 orang/hari 
 Dikonversi dalam satuan minggu menjadi  = 7 hari x 102 org/hari = 714 orang/minggu  
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) Single Wire Mesh (aktivitas D) = 15 orang/hari 

Dikonversi dalam satuan minggu menjadi  = 7 hari x 15 org/hari = 105 orang/minggu  
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 25 cm) (aktivitas E)= 43 orang/hari 
 Dikonversi dalam satuan minggu menjadi  = 7 hari x 43 org/hari = 301 orang/minggu  
- Aktivitas Asphalt Concrete Binder Course (aktivitas F) = 8 orang/hari 

Dikonversi dalam satuan minggu menjadi  = 7 hari x 8 org/hari = 56 orang/minggu 
- Aktivitas Asphalt Concrete Wearing Course (aktivitas G) = 18 orang/hari 
 Dikonversi dalam satuan minggu menjadi  = 7 hari x 18 org/hari = 126 orang/minggu 
- Aktivitas Semen Aspal (aktivitas H)  = 8 orang/hari 

Dikonversi dalam satuan minggu menjadi  = 7 hari x 8 org/hari = 56 orang/minggu 
- Aktivitas Asphalt Treated Base Course (aktivitas I) = 50 orang/hari 

Dikonversi dalam satuan minggu menjadi  = 7 hari x 50 org/hari = 350 orang/minggu 
 

3.3 Penyelesaian Jaringan Kerja Activity On Node (AON) Atau Precedence Diagramming Method 
(PDM) 

 
Penentuan Hubungan Ketergantungan Antar Aktivitas 
Untuk meratakan sumber daya yang ada pada divisi pekerjaan perkerasan Proyek Pembangunan Jalan Tol 
Bogor Ring Road ini, penulis merencanakan sebuah jadual aktivitas berupa bagan balok dengan 
mempertimbangkan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Hubungan ketergantungan ini dapat dilihat 
pada Gambar 2.  
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- Aktivitas Wet Lean Concrete (aktivitas A), terdiri dari 3 tahapan aktivitas yaitu aktivitas A1, A2, dan A3 
dengan durasi aktivitas masing-masing selama 12 minggu, 6 minggu dan 3 minggu. Antara aktivitas A1 
dengan aktivitas A2 terikat dengan hubungan ketergantungan start-to-start selama 2 minggu, yang 
maksudnya adalah bahwa aktivitas A2 dapat dimulai setelah aktivitas A1 dimulai selama 2 minggu. 
Demikian juga aktivitas A2 dengan aktivitas A3 terikat dengan hubungan start-to-start selama 2 minggu, 
dengan maksud bahwa aktivitas A3 dapat dilaksanakan setelah aktivitas A2 dimulai selama 2 minggu.   

- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) Double Wire Mesh (aktivitas B) dapat dilaksanakan setelah 
aktivitas A1 selesai. Hubungan antara aktivitas A1 dengan aktivitas B adalah finish-to-start. Adapun 
durasi aktivitas B selama 6 minggu. 

- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) (aktivitas C) dibagi atas dua tahapan yaitu aktivitas C1 dan 
aktivitas C2, dengan durasi aktivitas masing-masing selama 8 minggu dan 4 minggu. Keduanya terikat 
dengan hubungan ketergantungan start-to-start selama 2 minggu, yaitu aktivitas C2 dapat dimulai setelah 
aktivitas C1 dilaksanakan selama 2 minggu. Sedangkan aktivitas C1   

- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) Single Wire Mesh (aktivitas D). Aktivitas D dilaksanakan 
bersamaan dengan mulainya aktivitas C1 dan E. Durasi aktivitas D direncanakan selama 4 minggu. 

- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 25 cm) (aktivitas E). Aktivitas E dilaksanakan bersamaan dengan 
aktivitas C1 dan juga aktivitas D. Durasi aktivitas E direncanakan selama 4 minggu.  

- Aktivitas Asphalt Concrete Binder Course (aktivitas F). Aktivitas F dilaksanakan setelah selesainya 
aktivitas C1. Adapun durasi aktivitas F adalah selama 3 minggu. 

- Aktivitas Asphalt Concrete Wearing Course (aktivitas G). Aktivitas G dilaksanakan setelah selesainya 
aktivitas G, hubungan ketergantungan antara aktivitas C1 dan aktivitas G adalah finish-to-start. Durasi 
aktivitas G adalah selama 4 minggu. 

- Aktivitas Semen Aspal (aktivitas H). Aktivitas H dilaksanakan setelah selesainya aktivitas G, sehingga 
hubungan ketergantungan antara kedua aktivitas ini merupakan finish-to-start. Durasi aktivitas H 
direncanakan selama 5 minggu. 

- Aktivitas Asphalt Treated Base Course (aktivitas I). Aktivitas I dilaksanakan setelah aktivitas H selesai, 
dengan hubungan finish-to-start. Durasi aktivitas I direncanakan selama 3 minggu. 

 
Perhitungan Precedence Diagramming Method (PDM) 
Sebuah diagram AON dari suatu jadual proyek diberikan dalam Gambar 3 dengan dua belas aktivitas dan dua 
puluh hubungan anak panah. Tujuh belas di antaranya merupakan hubungan tradisional finish-to-start, 
sedangkan tiga lainnya merupakan hubungan start-to-start. Dari tujuh belas hubungan finish-to-start tersebut, 
semuanya mempunyai nilai lag yang sama dengan nol (FS = 0). Di sini anak panah dengan FS = 0 telah 
dihilangkan dari diagram pada Gambar 3 dengan tujuan untuk menghindari kebingungan dalam membaca 
diagram. 
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Hitungan Maju 
Hitungan maju untuk data proyek pada Gambar 3 dijelaskan sebagai berikut. Proyek diasumsikan mulai pada 
waktu awal yang sama dengan nol. 
 Aktivitas A1 ESA1 = waktu awal   = 0 

 EFA1 = ESA1 + DA1  = 0 + 12 = 12 
 Aktivitas A2 ESA2 = ESA1 + SSA1A2  = 0 + 2   = 2 

 EFA2 = ESA2 + DA2  = 2 + 6   = 8 
 Aktivitas A3 ESA3 = ESA2 + SSA2A3   = 2 + 2   = 4  

  EFA3 = ESA3 + DA3  = 4 + 2   = 6 
 

 Aktivitas B  ESB = max       EFA1   = max      12      = 12 
                    EFA2                      8  
                    EFA3           6  
     
  EFB = ESB + DB  = 12 + 6 = 18 

 Aktivitas C1  ESC1 = EFB   = 18   
  EFC1 = ESC1 + DC1  = 18 + 8 = 26 

 Aktivitas C2  ESC2 = ESC1 + SSC1C2  = 18 + 2 = 20 
  EFC2  = ESC2 + DC2  = 20 + 4 = 24 

 Aktivitas D  ESD = EFB   = 18 
  EFD = ESD + DD  = 18 + 4 = 22 

 Aktivitas E  ESE = EFB   = 18  
  EFE = ESE + DE  = 18 + 4 = 22 
 

 Aktivitas F  ESF = max       EFC1  = max       26    = 26 
       EFD      22  
       EFE      22 
     
  EFF = ESF + DF  = 26 + 3 = 29 
 

 Aktivitas G  ESG = max       EFC1  = max       26 = 26 
       EFC2         24 
       EFD      22 
       EFE      22  
     
  EFG = ESG + DG  = 26 + 4 = 30 
 

 Aktivitas H  ESH = max       EFF  = max       29 = 30 
       EFG        30  
     
  EFH = ESH + DH  = 30 + 5 = 35 

 Aktivitas I  ESI = EFH   = 35    
  EFI = ESI + DI  = 35 + 3 = 38   

  
 Durasi proyek, TS = EFaktivitas terakhir = EFI = 38 
 
Hitungan Mundur 
Hitungan mundur dijelaskan tahap demi tahap sebagai berikut, berdasarkan pada asumsi bahwa waktu akhir 
proyek adalah sama dengan durasi proyek yang dihitung dalam hitungan maju yaitu waktu selesai awal dari 
aktivitas terakhir, EFI = 38 minggu. 
 Aktivitas I  LFI  = EFI = 38 

  LSI = LFI – DI   = 38 – 3  = 35 
  Waktu tenggang aktivitas   = LFI – EFI  
      = 38 – 38 
      = 0 

 Aktivitas H  LFH = LSI = 35 
  LSH = LFH – DH   = 35 – 5  = 30 
  Waktu tenggang aktivitas  = LFH – EFH = 35 – 35 = 0 



 
D-9 

Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2010 

 Aktivitas G  LFG = LSH = 30 
     LSG = LFG – DG   = 30 – 4 = 26 
     Waktu tenggang aktivitas   = LFG – EFG 
         = 30 – 30  
         = 0 
  Aktivitas F  LFF = LSH = 30    
     LSF = LFF – DF   = 30 – 3 = 27 
     Waktu tenggang aktivitas   = LFF – EFF 
         = 30 – 29 
         = 1 
 
   Aktivitas E  LFE  = min       LSF  = min       27 = 26 
                        LSG     26 
 
      LSE = LFE – DE   = 26 – 4  = 22 
      Waktu tenggang aktivitas   = LFE – EFE 
          = 26 – 22 
          = 4 
 
   Aktivitas D  LFD = min       LSF  = min 27 = 26   
          LSG  26 
 
      LSD = LFD – DD   = 26 – 4 = 22 
      Waktu tenggang aktivitas   = LFD – EFD 
          = 26 – 22 
          = 4 
   Aktivitas C2  LFC2 = LSG = 26 
      LSC2 = LFC2 – DC2   = 26 – 4 = 22 
      Waktu tenggang aktivitas  = LFC2 – EFC2 
          = 26 – 24 
          = 2 
 
   Aktivitas C1  LFC1  = min       LSF = min  27 = 26 
          LSG  26 
               
      LSC1 = LFC1 – DC1   = 26 – 8 = 18 
      Waktu tenggang aktivitas  = LFC1 – EFC1 
          = 26 – 26 
           = 0 
 
   Aktivitas B  LFB = min       LSC1 = min      18 = 18 
          LSD    22 
          LSE    22  
 
      LSB = LFB – DB   = 18 – 6 = 12 
      Waktu tenggang aktivitas  = LFB – EFB 
          = 18 – 18 
          = 0 
   Aktivitas A3 LFA3 = LSB   = 12 
      LSA3 = LFA3 – DA3  = 12 – 2 = 10 
      Waktu tenggang aktivitas  = LFA3 – EFA3 
          = 12 – 6 
          = 6 
   Aktivitas A2 LFA2 = LSB   = 12 
      LSA2 = LFA2 – DA2  = 12 – 6 = 6 
      Waktu tenggang aktivitas  = LFA2 – EFA2 
          = 12 – 8 
          = 4 
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   Aktivitas A1 LFA1 = LSB   = 12 
      LSA1 = LFA1 – DA1  = 12 – 12 = 0 
      Waktu tenggang aktivitas  = LFA1 – EFA1 
          = 12 – 12 
          = 0 
 
Hasil-hasil dari hitungan maju dan hitungan mundur di atas ditunjukkan pada Tabel 1.  
  

 
3.4 Perhitungan Dengan Menggunakan Metode Burgess  
 
Dari data proyek yang ada, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode Burgess. 
Aktivitas yang diratakan adalah pada divisi pekerjaan perkerasan, karena dari data proyek yang ada, 
pekerjaan perkerasan memiliki volume dan bobot pekerjaan terbesar kedua setelah struktur beton, namun 
memiliki tingkat fluktuasi sumber daya yang besar. 
 
Pada pekerjaan perkerasan terdapat beberapa item pekerjaan utama yang dilaksanakan, yaitu : 
- Aktivitas Wet Lean Concrete, yang disimbolkan dengan aktivitas A. 
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) Double Wire Mesh, disimbolkan dengan aktivitas B. 
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm), disimbolkan dengan aktivitas C. 
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 29 cm) Single Wire Mesh, disimbolkan dengan aktivitas D. 
- Aktivitas Perkerasan Beton (t = 25 cm), disimbolkan dengan aktivitas E.  
- Aktivitas Asphalt Concrete Binder Course, disimbolkan dengan aktivitas F.  
- Aktivitas Asphalt Concrete Wearing Course, disimbolkan dengan aktivitas G. 
- Aktivitas Semen Aspal, disimbolkan dengan aktivitas H. 
- Aktivitas Asphalt Treated Base Course, disimbolkan dengan aktivitas I. 
 
Perataan sumber daya dilaksanakan pada sumber daya pekerja yang melakukan pekerjaan pada item-item 
pekerjaan perkerasan seperti diuraikan di atas. 
 
Pertama-tama kita susun suatu jadual pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bar chart dengan 
memperhitungkan hubungan logis urutan antar item pekerjaan, sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Di sini 
masih belum terlihat aktivitas mana yang merupakan aktivitas kritis serta aktivitas lainnya yang merupakan 
aktivitas non kritis. Sehingga kita masih perlu melakukan pemisahan antara aktivitas kritis (digambarkan 

Tabel 1.  Waktu Mulai, Waktu Selesai dan Waktu Tenggang Pekerjaan Perkerasan 
Pada Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road (Dalam satuan minggu)

AKTIVITAS EARLY START EARLY FINISH LATE START LATE FINISH FLOAT

A1 0 12 0 12 0
A2 2 8 6 12 4
A3 4 6 10 12 6
B 12 18 12 18 0
C1 18 26 18 26 0
C2 20 24 22 26 2
D 18 22 22 26 4
E 18 22 22 26 4
F 26 29 27 30 1
G 26 30 26 30 0
H 30 35 30 35 0
I 35 38 35 38 0

Durasi Proyek = 38

Aktivitas non kritis dari data proyek di atas adalah A2, A3, C2, D, E, dan F.
Urutan Late Start dari nilai terbesar hingga nilai terkecil untuk aktivitas non kritis adalah :
F (LS = 27), E (LS = 22), D (LS = 22), C2 (LS = 22), A3 (LS = 10), dan A2 (LS = 6).
Sehingga aktivitas F merupakan aktivitas yang pertama kali digeser, dengan float = 1 minggu
Selanjutnya perhitungan kita lanjutkan pada aktivitas E, D, C2, A3, dan A2.
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pada bagian atas) dengan aktivitas non kritis (digambarkan pada bagian bawah) sebagaimana dapat dilihat 
pada Gambar 4. Tentu saja penentuan aktivitas kritis dan non kritis kita dapatkan dengan terlebih dahulu 
menggambarkan hubungan logis antar kegiatan dengan menggunakan Precedence Diagramming Method 
(PDM) (Gambar 3). 

 

 
 

Dari penggambaran Precedence Diagramming Method (PDM), kita dapat melengkapi tabel isian saat mulai 
awal (early start), saat mulai akhir (early finish), saat selesai awal (late start), saat selesai akhir (late finish) 
serta juga waktu tenggang (float). 
 
Dari data yang ada pada Tabel 1 dan Gambar 3 yang merupakan aktivitas-aktivitas kritis adalah A1, B, C1, 
G, H, dan I. Sedangkan aktivitas-aktivitas non kritis adalah A2, A3, C2, D, E, dan F.     
 
Kemudian kita lihat nilai late start pada aktivitas-aktivitas non kritisnya. Nilai-nilai late start pada aktivitas-
aktivitas non kritis secara berurutan dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah F (LS = 27), E 
(LS = 22), D (LS = 22), C2 (LS = 22), A3 (LS = 10 dan A2 (LS = 6). Sehingga aktivitas F merupakan 
aktivitas non kritis yang pertama kali kita lakukan pergeseran jadual dengan dasar bahwa aktivitas non kritis 
boleh digeser sepanjang waktu tenggang (float) yang ada.  
 
Selanjutnya kita menyusun jadual penggunaan sumber daya dengan mengisikan jumlah kebutuhan sumber 
daya pekerja untuk setiap aktivitas yang akan dilakukan perataan sumber daya, sebagaimana telah diuraikan 
pada bagian 3.2 di atas. 

 
Pada jadual sumber daya, aktivitas non kritis dapat dilakukan pergeseran jadual sepanjang waktu tenggang 
(float) yang ada. Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah kuadrat (sum of squares) untuk tiap pergeseran 
yang mungkin terjadi sepanjang waktu tenggang (float). Hasil perhitungan jumlah kuadrat (sum of squares) 
dari sumber daya pekerja yang telah dilakukan pergeseran jadual, dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Float = 4  minggu 4
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E

Float = 1 minggu 3
F

                   (Setelah Dilakukan Pemisahan Antara Aktivitas Kritis dan Aktivitas Non Kritis)

Keterangan :
A : Wet Lean Concrete = Aktivitas Kritis
B : Perkerasan Beton (t = 29 cm) Double Wire Mesh
C : Perkerasan Beton (t = 29 cm) = Aktivitas Non Kritis
D : Perkerasan Beton (t = 29 cm) Single Wire Mesh
E : Perkerasan Beton (t = 25 cm) 
F : Asphalt Concrete Binder Course
G : Asphalt Concrete Wearing Course
H : Semen Aspal
I : Asphalt Treated Base Course
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Gambar 4.  Bagan Balok (Bar Chart ) Jadual Pekerjaan Perkerasan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road
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3.5 Pembahasan Hasil Analisis  
 
Perbandingan Perencanaan Alokasi Kebutuhan Sumber Daya Sebelum dan Setelah Perataan 
Setelah melaksanakan sejumlah perhitungan jumlah kuadrat (sum of squares), dapat dibandingkan alokasi 
kebutuhan sumber daya sebelum dan setelah dilaksanakan perataan. Perbandingan ini dapat kita lihat dari 
grafik kebutuhan sumber daya sebelum perataan dan setelah dilakukan perataan sumber daya pada pekerjaan 
perkerasan Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road. 
 

 
   Gambar 5.  Profil Sumber Daya Pekerja Sebelum Dilakukan Perataan 

Tabel 2.  Jumlah Kuadrat (Sum Of Squares) Burgess Untuk Perataan Sumber Daya Pekerja 
               Pada Pekerjaan Perkerasan Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road 

AKTIVITAS TINDAKAN PENUNDAAN Z Z  MINIMUM KESIMPULAN

- Tanpa penundaan, jadual mulai awal 15.429.316 - -
F Menunda F selama 1 minggu 15.429.316 15,429,316 = 15,429,316 Menunda F   1 minggu
E Menunda E selama 1 minggu 15.795.934

Menunda E selama 2 minggu 16.162.552
Menunda E selama 3 minggu 15.669.514
Menunda E selama 4 minggu 15.176.476 15,176,476 < 15,429,316 Menunda E   4 minggu

D Menunda D selama 1 minggu 15.389.626 15,389,626 > 15,176,476 Tak perlu menunda D   1 minggu
Menunda D selama 2 minggu 15.602.776
Menunda D selama 3 minggu 15.516.046
Menunda D selama 4 minggu 15.429.316

C2 Menunda C2 selama 1 minggu 15.456.364 15,456,364 > 15,389,626 Tak perlu menunda C2   1 minggu
Menunda C2 selama 2 minggu 15.736.252

A3 Menunda A3 selama 1 minggu 15.176.476
Menunda A3 selama 2 minggu 15.176.476
Menunda A3 selama 3 minggu 15.151.388
Menunda A3 selama 4 minggu 15.126.300 15,126,300 < 15,456,364 Menunda A3   4 minggu
Menunda A3 selama 5 minggu 15.126.300
Menunda A3 selama 6 minggu 15.126.300

A2 Menunda A2 selama 1 minggu 15.151.388 15,151,388 > 15,126,300 Tak perlu menunda A2   1 minggu
Menunda A2 selama 2 minggu 15.176.476
Menunda A2 selama 3 minggu 15.176.476
Menunda A2 selama 4 minggu 15.176.476
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   Gambar 6.  Profil Sumber Daya Pekerja Setelah Dilakukan Perataan 

 
Berdasarkan perhitungan jumlah sumber daya pekerja yang ada dan dari grafik histogram kebutuhan sumber 
daya pekerja sebelum dan setelah dilakukan perataan, terlihat bahwa jumlah puncak sumber daya pekerja 
sebelum diratakan (awal) sebesar 1.834 orang, dan setelah dilakukan perataan nilainya turun menjadi 1.729 
orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah puncak kebutuhan sumber daya pekerja mengalami 
penurunan sebesar 5,73 %. Di sini dapat dianalisis bahwa dari segi jumlah kebutuhan puncak sumber daya  
(pekerja) sebelum dan setelah dilakukan perataan sumber daya, sasaran dari perataan sumber daya untuk 
mengurangi kebutuhan puncak sumber daya tidak tercapai, karena nilai 5,73% merupakan nilai penurunan 
yang sangat kecil. 

 

 
                  Gambar 7.  Perbandingan Jumlah Sumber Daya Pekerja Sebelum dan Setelah Dilakukan 
Perataan 

 
Pada minggu pertama dan kedua dari pelaksanaan aktivitas perkerasan, terlihat bahwa jumlah kebutuhan 
sumber daya (pekerja) tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun setelah perataan, dengan jumlah 
sebanyak 112 pekerja. Pada minggu ke-3 s/d minggu ke-10, jumlah kebutuhan sumber daya (pekerja) pada 
aktivitas non kritis yang digeser menjadi lebih rata dengan jumlah pekerja setelah diratakan sebanyak 224 
pekerja. Pada minggu ke-11 dan minggu ke-12 jumlah pekerja baik sebelum maupun setelah dilakukan 
perataan tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 112 pekerja. Demikian juga halnya pada minggu ke-13 
s/d minggu ke-18, jumlah pekerja sebelum diratakan tidak berubah, yaitu sebanyak 126 pekerja.   
Pada minggu ke-19 s/d minggu ke-26 terlihat bahwa walaupun telah dilaksanakan perataan, namun fluktuasi 
jumlah kebutuhan sumber daya (pekerja) yang melaksanakan pekerjaan perkerasan masih tetap tinggi. Hal ini 
bisa dipengaruhi oleh perencanaan jadual pelaksanaan aktivitas, durasi aktivitas, serta jumlah kebutuhan 
sumber daya (pekerja) yang kurang tepat.  
Pada minggu ke-27 sampai minggu ke-30, terlihat bahwa jumlah pekerja sebelum dan setelah dilakukan 
perataan relatif sama. Pada minggu ke-31 s/d minggu ke-35, jumlah pekerja kembali terlihat tidak mengalami 
perubahan baik sebelum maupun setelah dilakukan perataan dengan jumlah sebanyak 56 pekerja. Demikian 
halnya pada minggu ke-36 s/d minggu ke-38 jumlah pekerja sebelum dan setelah perataan tidak mengalami 
perubahan, yaitu sebanyak 350 pekerja.  
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Analisis Perhitungan Jumlah Kuadrat (Sum Of Squares) Sumber Daya Pekerja Setelah Perataan 
Beberapa hasil penting dari prosedur perataan sumber daya yang dapat dianalisis pada saat aktivitas A3 
digeser 4 minggu adalah : 
1. Semua waktu tenggang (float) yang ada telah digunakan pada aktivitas perkerasan beton dengan tebal 25 

cm (E) dan aktivitas Asphalt Concrete Binder Course (F), menjadikan aktivitas-aktivitas ini kritis. 
2. Waktu tenggang (float) yang ada telah dikurangi pada beberapa aktivitas kecuali pada aktivitas Wet Lean 

Concrete (A2), aktivitas perkerasan beton dengan tebal 29 cm (C2) dan aktivitas perkerasan beton dengan 
tebal 29 cm Single Wire Mesh (D). 

3. Aktivitas Wet Lean Concrete (A3) cukup mengalami pergeseran atau penundaan hingga selama 4 minggu 
(tidak perlu dilanjutkan pergeseran atau penundaan sampai 5 dan 6 minggu), karena nilai Z yang 
diperoleh dari perhitungan jumlah kuadrat (sum of squares) telah menjadi minimum. 

 
4.  KESIMPULAN 
a.  Perataan sumber daya akan sangat jelas terlihat pada aktivitas yang memiliki volume yang besar, dan 

kegiatannya berulang. Pemecahan suatu aktivitas induk akan sangat mempengaruhi fluktuasi sumber daya 
yang ada karena aktivitas-aktivitas hasil pemecahan akan menjadi aktivitas-aktivitas non kritis yang dapat 
ditunda pelaksanaannya sepanjang waktu tenggang (float) yang ada hingga diperoleh nilai jumlah kuadrat 
(sum of squares) yang paling minimum. 

b. Dari analisis perhitungan jumlah kuadrat (sum of squares) dengan menggunakan Metode Burgess, terlihat 
bahwa optimasi perataan sumber daya terjadi saat menunda aktivitas non kritis Wet Lean Concrete (A3) 
selama 4 minggu. Adapun jumlah sumber daya pekerja tertinggi terjadi pada minggu ke-23 dan minggu 
ke-24 dengan jumlah sebesar 1.729 orang, sehingga jumlah ini merupakan jumlah puncak dari kebutuhan 
sumber daya setelah diratakan. Sedangkan jumlah sumber daya pekerja terendah terjadi pada minggu 31 
s/d minggu 35 dengan jumlah sumber daya sebesar 56 orang.  

c. Dari perhitungan jumlah kuadrat (sum of squares) disimpulkan bahwa hasil perbandingan antara profil 
sumber daya pekerja awal (sebelum diratakan) dengan profil sumber daya pekerja setelah diratakan, 
memiliki nilai jumlah kuadrat (sum of squares) Z berturut-turut sebesar 15.429.316 dan 15.126.300. 
Pengurangan nilai jumlah kuadrat (sum of squares) Z dari profil sumber daya pekerja awal (sebelum 
diratakan) dan setelah diratakan menunjukkan bahwa nilai Z yang terjadi sudah berada pada nilai 
minimum (15.126.300 < 15.429.316). Semakin rendah nilai Z akan semakin rata profil sumber daya yang 
dihasilkan.  

d. Berdasarkan perhitungan jumlah sumber daya pekerja yang ada dan dari grafik histogram kebutuhan 
sumber daya pekerja sebelum dan setelah dilakukan perataan, terlihat bahwa jumlah puncak sumber daya 
pekerja sebelum diratakan (awal) sebesar 1.834 orang, dan setelah dilakukan perataan nilainya turun 
menjadi 1.729 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah puncak kebutuhan sumber daya pekerja 
mengalami penurunan sebesar 5,73 %. Di sini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dari segi jumlah 
kebutuhan puncak sumber daya (pekerja) sebelum dan setelah dilakukan perataan sumber daya, sasaran 
dari perataan sumber daya untuk mengurangi kebutuhan puncak sumber daya tidak tercapai, karena nilai 
5,73% merupakan nilai penurunan yang sangat kecil.  

e. Dari perhitungan jumlah kuadrat (sum of squares) sumber daya pekerja pada pekerjaan perkerasan saat 
aktivitas A3 digeser 4 minggu dan juga dari Gambar 6, dapat dianalisis bahwa seluruh waktu tenggang 
(float) yang ada telah digunakan pada aktivitas perkerasan beton dengan tebal 25 cm (E) dan aktivitas 
Asphalt Concrete Binder Course (F), sehingga merubah aktivitas-aktivitas ini menjadi aktivitas-aktivitas 
kritis. Sedangkan waktu tenggang (float) yang ada telah dikurangi pada beberapa aktivitas kecuali pada 
aktivitas Wet Lean Concrete (A2), perkerasan beton dengan tebal 29 cm (C2) dan perkerasan beton 
dengan tebal 29 cm Single Wire Mesh (D). 

f. Aktivitas Wet Lean Concrete (A3) cukup mengalami pergeseran atau penundaan hingga 4 minggu (tidak 
perlu melanjutkan pergeseran atau penundaan aktivitas hingga 5 dan 6 minggu), karena nilai Z yang 
diperoleh dari perhitungan jumlah kuadrat (sum of squares) sudah merupakan nilai minimum. Sehingga 
disimpulkan bahwa untuk meratakan sumber daya, tidak perlu memanfaatkan semua waktu tenggang 
(float) yang ada dari aktivitas-aktivitas non kritis, karena kadang kala profil sumber daya yang diperoleh 
dari hasil pergeseran atau penundaan aktivitas non kritis telah memiliki nilai jumlah kuadrat (sum of 
squares) yang minimum, sebelum semua waktu tenggang (float) yang tersedia digunakan. 
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A B S T R A K 
 

Pekerjaan tanah pada suatu proyek seperti pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Simpang Susun 
Waru – Juanda Surabaya, selalu memerlukan alat berat, karena alat berat tersebut digunakan untuk memenuhi 
target waktu penyelesaian pekerjaan, disamping memang pekerjaan tersebut tak dapat dikerjakan/diganti oleh 
tenaga manusia. Kemudian dari segi biaya, khususnya untuk pekerjaan tanah, komponen biaya peralatan 
cukup dominan dibandingkan dengan komponen biaya lainnya, hal ini  semua yang mendasari bahwa metode 
pemilihan peralatan sangat penting, agar diperoleh penghematan biaya peralatan.  Permasalahan, bagaimana 
metode pemilihan kombinasi peralatan pada pekerjaan tanah  proyek jalan tol tersebut ?  .                                    
Perhitungan taksiran produksi menggunakan Pedoman Pokok Pelasanaan Pekerjaan dengan menggunakan 
Peralatan (P5) Departemen PU, kemudian beberapa hasil perhitungan produksi  beberapa type peralatan yang 
sejenis untuk suatu pekerjaan tertentu dibandingkan satu dengan lainnya agar diperoleh idle time  minimum, 
yang berarti peralatan bekerja secara optimum untuk berproduksi dan mengurangi biaya idle time, demikian 
dilakukan berikutnya untuk type peralatan lainnya sampai diperoleh kombinasi peralatan yang sesuai.                                                            
Hasil pemilihan kombinasi peralatan untuk setiap jenis pekerjaan dapat diketahui. sebagai contoh untuk 
pekerjaan pengupasan tanah permukaan diperlukan bulldozer type D 40 A, semua pekerjaan urugan  
memerlukan peralatan grader GD-313-A1, Compactor JV 32 W, dan Water Tank Truck 5000 liter, pekerjaan 
galian sungai memerlukan peralatan excavator PC 300-7 , dump truck 23 ton, pekerjaan galian saluran dan 
struktur memerlukan excavator PC 100-F6 dan dump truck 23 ton. 

 
Kata kunci : peralatan, idle time, produksi                                                                               
 *) Dosen Program Diploma Teknik Sipil FTSP ITS 
**) Dosen Politeknik Negeri Ambon 
 
PENDAHULUAN  
       Peralatan pada pekerjaan tanah Proyek pembangunan jalan tol simpang susun Waru –Juanda Surabaya 
selalu diperlukan, karena peralatan tersebut digunakan untuk memenuhi target waktu penyelesaian pekerjaan, 
selain memang pekerjaan tanah tersebut tak bisa dikerjakan atau diganti oleh tenaga manusia. Kenyataan 
yang ada berkaitan dengan penggunaan peralatan menunjukkan bahwa komponen biaya peralatan merupakan 
komponen yang dominan pada pekerjaan tanah, karena itu diperlukan metode pemilihan peralatan yang tepat, 
agar diperoleh kombinasi peralatan dengan biaya peralatan yang minimum. Permasalahan ,bagaimana 
metode pemilihan peralatan tersebut, agar diperoleh kombinasi peralatan yang baik ? Hal ini akan  dijawab 
melalui proses pembahasan berikut.      
 
DASAR TEORI 
     Produksi peralatan (Q) secara umum dirumuskan dengan rumus sebagai berikut  
               Q = q x 60/CT x E 
dimana, q  = produksi per siklus 
               CT= waktu untuk menjalani satu siklus pekerjaan 
               E  = faktor effisiensi kerja 
Cycle Time (CT), merupakan jumlah fixed time dan variable time, dan sesuai dengan namanya  fixed time 
merupakan waktu yang pasti u/ memutar, menumpah muatan dll yang tak tergantung pada jarak angkut. 
Sedangkan variable time sangat dipengaruhi jarak angkut dan kecepatan peralatan. Faktor effisiensi kerja (E) 
dipengaruhi kondisi medan dan kondisi pemeliharaan peralatan. Produksi peralatan yang lain seperti motor 
grader, compactor mempunyai perumusan sendiri, yang dipengaruhi oleh lebar pisau/peralatan, kecepatan 
dan jumlah lintasan 
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. Kemudian asumsi peralatan bekerja dalam satu hari 8 jam ,maka dapat dijelaskan idle time = 8 jam – jam 
kerja peralatan, karena itu idle time diusahakan minimal agar peralatan bisa bekerja maximal atau tidak 
terlalu lama menganggur.  
 Harga satuan meliputi biaya langsung yaitu biaya bahan ,peralatan ,tenaga kerja dan biaya tidak langsung 
meliputi overhead dan keuntungan. Biaya peralatan meliputi biaya pemilikan, biaya operasi dan biaya tak 
langsung. Peralatan yang bekerja akan menanggung biaya peralatan ,tetapi biaya tersebut akan diganti 
dengan hasil produksi yang diperoleh dari peralatan tersebut. 
 
 
METODOLOGI 
      Metodologi yang berkaitan dengan pemilihan peralatan pada pekerjaan tanah Proyek pembangunan jalan 
tol simpang susun Waru- Juanda Surabaya diperlihatkan pada bagan alir sebagai berikut : 
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PEMBAHASAN 
 Macam pekerjaan tanah Proyek pembangunan jalan tol simpang susun Waru - Juanda Surabaya Sta 
0+816 – Sta 1+214 meliputi : 

- Pengupasan tanah permukaan (top soil), dengan volume 151,2 m3, yang menggunakan peralatan 
bulldozer. 

- Pengurugan tanah sirtu dengan volume 1745 m3, site clearing dengan volume 55,72 m3, pipa 
corrugated dengan volume 1422,6 m3, yang melibatkan peralatan motor grader, dump truck dan 
compactor. 

- Penggalian tanah sungai dengan volume 24,39 m3, saluran dengan volume 4938,7 m3, struktur 
dengan volume 4204, 6 m3, yang menggunakan peralatan excavator dan dump truck. 

 Perhitungan taksiran produksi bulldozer, dump truck, excavator menggunakan rumus umum, sedang 
taksiran produksi motor grader dan  compactor menggunakan rumus sebagai berikut, 

� =
�	�	60	�	�	�	�	�	�

�
	(��	/	���) 

 dengan hasil perhitungan produksi beberapa type peralatan motor grader untuk pekerjaan urugan sirtu 
ditabelkan sebagaimana tabel 1 berikut ini.   
 

Tabel 1 :  Perhitungan Taksiran Produksi Motor Grader untuk Pekerjaan Urugan dengan Sirtu 

Tipe Le Lo sudut Lebar eff Kecepatan Tebal lap. 
Jml. 

passing 
Effisien

si 
Taksiran 
Produksi 

      blade W V L N E TP 

  (m)     (m) (m/mnt) (m) kali   (m3/jam) 

a b c d 
e=(b-c)cos 

d f g h i 
j=(60*e*f*g*i)/

h 

GD-200-A1 2,2 0,3 60 0,95 100,00 0,2 4 0,62 177,41 

GD-313-A1 3,1 0,3 60 1,40 100,00 0,2 4 0,62 261,45 

GD-511-A1 3,7 0,3 60 1,70 100,00 0,2 4 0,62 317,48 

Sumber : Sulistiono, D dan Pravita (2009) 
 
 Kemudian idle time beberapa type motor grader untuk pekerjaan urugan sirtu dapat diketahui dan 
diperlihatkan pada tabel 2.  
 

Tabel 2 :  Perhitungan Idle Time Motor Grader untuk Pekerjaan Urugan dengan Sirtu  

Tipe Taksiran Volume  Rencana jumlah 
Jumlah 

alat Tot.Wkt waktu 
Idle 

Time 

  Produksi 
Pekerjaa

n Penyelesaian alat 
yang 

dipakai 
Penyelesaia

n 
penyelesaia

n   

  TP Vt T   n t per hari   

  
(m3/jam

) m3 hari jam buah buah jam jam   

a b c d 
e=d*

8 
f=c/(b*e

) g h=c/(b*g) i=h/d j=8-i 

GD-200-A1 177,41 1.745,51 1 8 1,23 2 4,92 4,92 3,08 

GD-313-A1 261,45 1.745,51 1 8 0,83 1 6,68 6,68 1,32 

GD-511-A1 317,48 1.745,51 1 8 0,69 1 5,50 5,50 2,50 

      Sumber : Sulistiono,D dan Pravita (2009) 
 
 Perhitungan taksiran produksi beberapa type compactor untuk pekerjaan urugan sirtu , 
menggunakan rumus sebagai berikut, 
 

� =
�	�	�	�	�	�	�

�
	(��	/	���) 

 
Dengan hasil perhitungan produksi beberapa type compactor untuk pekerjaan urugan sirtu 

sebagaimana tabel 3. 
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Tabel 3 :  Perhitungan Taksiran Produksi Compactor untuk Pekerjaan Urugan dengan Sirtu 

  

Tipe Lebar Tebal Kecepatan Factor Jumlah  Taksiran 

  Pemadatan Pemadatan Rata2 Effisiensi laluan Produksi 

  W L S E P TP 

  (m) (m) (m/jam)   kali m3/jam 

a b c d e f g=(b*c*d*e)/f 

JV 32 W 1,00 0,2 5.000 0,62 5 124,50 

JV 80 A 1,65 0,2 13.500 0,62 5 554,65 

JV 100 A-1 2,13 0,2 6.000 0,62 5 318,22 
 
 Kemudian idle time  beberapa type compactor untuk pekerjaan urugan sirtu dapat diketahui dan 
diperlihatkan pada tabel 4. 

Tabel 4 :  Perhitungan Idle Time Compactor untuk Pekerjaan Urugan dengan Sirtu 
 

Tipe Taksiran Volume Rencana jumlah jml.alat Total wkt 
Wkt 

penyelesaian Idle  

  Produksi Pekerjaan Penyelesaian alat dipakai penyelesaian per hari Time 

  TP Vt T   n t     

  m3/jam m3 hari jam     jam jam jam 

a b c d e=d*8 f=c/(b*e) g h=c/(b*g) i=h/d j=8-i 

JV 32 W 124,50 1.745,51 1 8 1,75 2 7,01 7,01 0,99 

JV 80 A 554,65 1.745,51 1 8 0,39 1 3,15 3,15 4,85 

JV 100 A-1 318,22 1.745,51 1 8 0,69 1 5,49 5,49 2,51 
Sumber : Sulistiono,D dan Pravita (2009) 
 
 Perhitungan taksiran produksi untuk water tank truck, diperoleh Q = 177,14 m3/jam dan karena 
hanya tersedia 1 alat maka alat ini dianggap yang paling effisien. Kemudian bila dihitung idle time pada 
pekerjaan urugan lain yang berbeda volumenya , diperoleh idle time yang berbeda sebagaimana tabel 5. 
 

Tabel 5 :  Perhitungan Idle Time Water Tank Truck untuk Pekerjaan Urugan 
 

Jenis Taksiran  Volume  Rencana jumlah jml.alat Total wkt 
Wkt 

penyelesaian Idle  

urugan Produksi Pekerjaan Penyelesaian alat dipakai penyelesaian per hari Time 

  TP Vt T   n t     

  m3/jam m3 hari jam     jam jam jam 

  a b c d=c*8 e=b/(a*d) f g=b/(a*f) h=g/c i=8-h 

Sirtu 177,14 1745,514 1 8 1,23 2 4,9 4,9 3,1 
Site 
clearing 177,14 55,715 1 8 0,04 1 0,3 0,3 7,7 
Pipa 
Corrugated 177,14 1422,601 1 8 1,00 1 8,0 8,0 0,0 

Sumber : Sulistiono,D dan Pravita (2009) 
 
 Sesuai tabel 1 sampai dengan tabel 4 diatas, untuk pekerjaan urugan sirtu dapat dipilih type 
peralatan motor grader, compactor dengan idle time yang paling kecil, yaitu motor grader type GD -313-A1, 
compactor JV 32 W. Kemudian dengan cara yang sama diperoleh hasil pemilihan kombinasi peralatan untuk 
pekerjaan tanah lainnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel 6.   
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Tabel 6 :  Hasil Pemilihan Alat Berat 
 

No 
Jenis  Peralatan Taksiran  Volume Jumlah Rencana Wkt.Penyelesaian Idle 

Pekerjaan Jenis Tipe Produksi Pekerjaan Alat Penyelesaian per hari Time 

        m3/jam m3 Unit hari jam jam 

1 
Remove top 
soil Bulldozer D40A 36,03 151,2 1 1 4,20 3,80 

2 Urugan MG 
GD-313-
A1 261,45 

55,72 

1 1 
0,21 7,79 

   Site Clearing Compactor JV 32 W 124,50 1 1 0,45 7,55 

    WTT 5000 ltr 177,14 1 1 0,30 7,70 

3 Galian Sungai Excavator PC 300-7 209,16 
24.394 

1 18 6,48 1,52 

    DT 23 ton 9,24 19 18 7,72 0,28 

4 
  

Urugan  
dengan Sirtu 

MG 
Compactor 

GD-313-
A1 
JV 32 W 

261,45 
124,50 1745,51 

1 
1 

1 
1 

6,68 
7,01 

1,32 
0,99 

    WTT 5000 ltr 177,14 1 1 4,90 3,10 

5 Urugan Pipa MG 
GD-313-
A1 261,45  1 1 5,44 2,56 

   Corrugated Compactor JV 32 W 124,50 1422,6 1 1 5,71 2,29 

    WTT 5000 ltr 177,14  1 1 8,00 0,00 
6 Galian 

Struktur 
Excavator PC100 F6 96,04 4204,6 1 6 7,3 0,7 

  DT 23 ton 9,24  10 6 7,59 0,41 

7 Galian 
Saluran 

Excavator PC100 F6 96,04 4938,7 1 7 7,35 0,65 

 terbuka DT 23 ton 9,24  10 7 7,64 0,36 

                                     Sumber : Sulistiono, D dan Pravita(2009) 
 
Keterangan : 
MG : Motor grader 
WTT : Water Tank Truck 
DT : Dump Truck 
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KESIMPULAN 
      Sesuai hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan hal yang berkaitan dengan pemilihan kombinasi 
peralatan pekerjaan tanah sebagai berikut :  

- Pekerjaan pengupasan tanah permukaan (top soil), dipilih peralatan I unit bulldozer type D 40 A. 
- Pekerjaan urugan tanah sirtu, site clearing, dan pipa corrugated dipilih kombinasi peralatan motor 

grader GD-313-A1, Compactor JV 32 W dan water tank truck 5000 liter, masing-masing sebanyak 1 
unit. 

- Pekerjaan galian sungai dipilih kombinasi peralatan I unit excavator PC 300-7 dan 1 unit dump 
truck 23 ton, sedang pekerjaan galian saluran dan struktur, dipilh 1 unit  excavator PC 100-F6 dan 1 
unit dump truck 23 ton. 
 

DAFTAR PUSTAKA   
Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga (2008), Panduan Analisis Harga Satuan. 
Departemen Pekerjaan Umum (1977), Pedoman Pokok Pelaksanaan Pekerjaan dengan menggunakan 
Peralatan(P5). 
Sulistiono, D dan Pravita (2009),  Pemilihan alat berat untuk pekerjaan tanah pada Proyek 
pembangunan jalan tol simpang susun Waru-Juanda Sta 0+816-Sta 1+214 , Tugas Akhir Program 
Diploma 4 Teknik Sipil FTSP ITS 
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ABSTRAK 
 

 Pelaksanaan suatu proyek dituntut tepat pada waktunya namun banyak kendala yang mengakibatkan 
suatu proyek terlambat, untuk itu peranan pengendalian sangat penting dalam mengarahkan pelaksanaan 
proyek supaya tepat waktu. Proyek rumah tinggal yang terletak di Jalan Pakis Gunung 2A/14 Surabaya yang 
digunakan sebagai obyek penelitian ini telah berjalan 61,8%, seharusnya sesuai schedule 66,19% sehingga 
telah terjadi keterlambatan, waktu normal pelaksanaan proyek 150 hari kalender. Penelitian ini bertujuan 
untuk mempercepat waktu pelaksanaan proyek dengan metode TCTO. Metode penelitian ini dengan 
membentuk persamaan linear dari setiap aktivitas yang ada di nerwork proyek kemudian diselesaikan dengan 
program WinQSB, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian ini adalah terjadi 
penambahan biaya sebesar Rp 2.070.000,- dengan percepatan waktu 7 hari, sedangkan kegiatan yang 
mengalami percepatan yaitu pasangan keramik lantai, genting beton, pasangan keramik dinding WC/KM, cat 
plafon, cat dinding, kusen dan daun pintu/jendela, pembersihan. 
Kata kunci : Biaya, Durasi, Program Linear 
 
PENDAHULUAN 

Proses pelaksanaan suatu proyek konstruksi parameter waktu, biaya dan mutu merupakan hal yang 
sangat penting, oleh karena itu ketiga parameter tersebut perlu  direncanakan dan dikendalikan sehingga 
sesuai dengan kontrak yang telah disepakatinya. Dalam kenyataannya, banyak ditemukan proyek-proyek 
yang proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketiga parameter tersebut. Selama proses pengendalian 
proyek, proses monitoring dan updating harus selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang 
realistis agar alokasi sumber daya dan penetapan durasinya sesuai dengan tujuan proyek (Husen,2009). Ada 
tiga hal pokok dalam penyelesaian suatu masalah yaitu pokok permasalahan itu sendiri, faktor-faktor yang 
mempengaruhinya dan pemodelan dari permasalahan itu (Bustani,2005). Program linear merupakan salah 
satu alternatif metode dalam memecahkan masalah optimasi waktu dan waktu suatu proyek konstruksi 
secara kuantitatif. Pemikiran tentang sistem berpengaruh besar terhadap konsep manajemen proyek, 
terutama bagi proyek-proyek yang besar dan kompleks yang bertujuan mewujudkan gagasan menjadi 
kenyataan (Soehato,1997). Dalam mewujudkan gagasan menjadi kenyataan (suatu bentuk fisik) perlu adanya 
suatu pemodelan, yaitu penyederhanakan realitas suatu keadaan yang kompleks dimana elemen-elemen yang 
berpengaruh langsung atau  faktor-faktor yang dominan akan diperhitungkan (Bustani,2005). Salah satu 
bentuk pemodelan adalah network diagram. Menurut Haeder Ali (1997) network diagram adalah jaringan 
kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan urutan-urutan peristiwa yang ada selama proyek berlangsung. 
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mempersingkat waktu penyelesaian proyek dan besarnya 
biaya yang diperlukan sehingga sesuai dengan  rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan 
mengaplikasikan program linear. Tujuan penelitian ini yaitu mempersingkat waktu dan optimasi biaya, 
sedangkan manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam hal 
pengambilan keputusan dan kebijakan pelaksanaan proyek serta menambah kajian ilmu pengetahuan 
khususnya aplikasi program liner dalam menyelesaikan permasalahan di bidang proyek konstruksi. 
 
 
METODOLOGI 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah data primer dan data sekunder, data primer 
diperoleh melalui wawancara dengan Supervisor Proyek tentang jumlah tenaga kerja serta komposisinya 
sedangkan data sekunder berupa time schedule dan rencana anggaran biaya proyek. Penelitian ini dilakukan 
pada proyek pelaksanaan rumah tinggal di Jalan Pakis Gunung 2A No 14 Surabaya. Prestasi yang telah 
dikerjakan 61,8% dengan keterlambatan selama 7 hari. Metode yang digunakan dalam mempercepat umur 
proyek adalah metode Time Cost Trade Off (TCTO). 
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 Model umum dari program linear untuk perumusan jaringan CPM/PERT seperti berikut 
(Taylor,2005; Taha,1996) : 
 Meminimalkan   Z =  ∑ 	���  
 Batasan : 
  xj – xi  ≥  tij 
  xi , xj  ≥  0 

Dimana : xi = waktu tercepat kejadian simpul i 
         xj = waktu tercepat kejadian simpul j 

         tij = waktu kegiatan ji   

Asumsi yang digunakan bahwa kinerja pelaksanaan proyek dianggap konstan dalam sisa waktu yang 
belum terlaksana, kemudia diterapkan metode TCTO dengan mengaplikasikan program linear. Solusi 
pemecahan persamaan program linear digunakan WinQSB. Untuk langkah-langkah metode penelitiannya 
dapat dilhat gambar 1. 
  

 
 

Gambar 1.  Flowchart  Penelitian 
 

 
HASIL DAN DISKUSI 

Network diagram pada pelaksanaan proyek ini terdiri dari 42 kegiatan (gambar 2). Analisis dilakukan 
saat pelaksanaan proyek prestasi kerjanya 61,8 %, dengan waktu keterlambatan 7 hari, sedangkan Network  
yang dilakukan analisis pemampatan sebanyak 22 kegiatan seperti gambar 3. Adapun 22 kegiatan tersebut 
seperti tabel 1. 
 
Tabel 1. Nama Kegiatan Yang Belum Diselesaikan 

Nomor Kegiatan Nama Kegiatan Nomor Kegiatan Nama Kegiatan 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30 

Pasang pintu panil 
Pasang pintu dobel teakwood 

Pasang daun jendela 
Pasang daun bovenligt 

Genting beton  
Wuwung monier 

Plafon gipsumboard 
Cornice 

Pasang keramik lantai 
Pasang keramik dinding 

KM/WC 
Pasang kloset duduk INA 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
42 

Pasang hand shower 
Pasang kran air 

Pasang bak mandi 
Pasang tangga besi ke 

jemuran 
Pasang tempat sabun 

Cat dinding 
Cat plapond 

Kusen dan pintu/jendela 
Instalasi listrik 

Panel listrik 
Pembersihan 
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Gambar 2.  Network Diagram 

 
Gambar 3.  Network Kegiatan Proyek Yang Belum Diselesaikan 

Dalam penelitian ini untuk mempercepat waktu pelaksanaan dengan menambah jumlah tenaga kerja. 
Dengan metode Time Cost Trade Off (TCTO) maka besarnya cost slope dari setiap kegiatan seperti pada 
tabel 2. 
 
Tabel 2. Cost Slope 

Nama Kegiatan 
Cost Slope Per Harinya 

( Rp) 

28 
23 

125.000,-  
202.500,- 

29               65.000,- 
37 110.000,- 
36               92.500,- 
38 110.000,- 
42   82.500,- 

 
Dengan mendefinisikan jumlah waktu masing-masing kegiatan ji   dapat dipercepat sebagai yij 

maka model-model program linear dari setiap kegiatan yang akan dilakukan optimasi adalah : 
►  Kegiatan 18 

Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y18 
Batasan : 
  y18  ≤  0 
  x27 – x23  ≥  12 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 19 
Fungsi Tujuan (min) Z = Rp. 0 y19 
Batasan : 
  y19  ≤  0 
  x25 – x22  ≥  12 
  xij , yij  ≥  0 
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►  Kegiatan 20 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y20 
Batasan : 
  y20  ≤  0 
  x39 – x27  ≥  12 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 21 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y21 
Batasan : 
  y21  ≤  0 
  x40 – x27  ≥  12 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 23 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 202.500 y23 
Batasan : 
  y23  ≤  1 
  x23 – x21  ≥  12 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 24 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y24 
Batasan : 
  y24  ≤  0 
  x28 – x23  ≥  18 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 25 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y25 
Batasan : 
  y25  ≤  0 
  x41 – x27  ≥  12 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 26 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y26 
Batasan : 
  y26  ≤  0 
  x26 – x25  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 28 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 125.000 y28 
Batasan : 
  y28  ≤  3 
  x22 – x20  ≥  18 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 29 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 65.000 y29 
Batasan : 
  y29  ≤  1 
  x24 – x22  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 30 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y30 
Batasan : 
  y30  ≤  0 
  x31 – x24  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 
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►  Kegiatan 31 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y31 
Batasan : 
  y31  ≤  0 
  x32 – x24  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 32 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y32 
Batasan : 
  y32  ≤  0 
  x33 – x24  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 33 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y33 
Batasan : 
  y33  ≤  0 
  x34 – x24  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 34 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y34 
Batasan : 
  y34  ≤  0 
  x35 – x24  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 35 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y35 
Batasan : 
  y35  ≤  0 
  x36 – x24  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 36 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 92.500 y36 
Batasan : 
  y36  ≤  5 
  x42 – x23  ≥  30 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 37 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 110.000 y37 
Batasan : 
  y37  ≤  5 
  x29 – x23  ≥  30 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 38 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 110.000 y38 
Batasan : 
  y38  ≤  3 
  x38 – x24  ≥  18 
  xij , yij  ≥  0 
 
 
 

►  Kegiatan 40 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y40 
Batasan : 
  y40  ≤  0 
  x30 – x23  ≥  18 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 41 
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Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 0 y41 
Batasan : 
  y41  ≤  0 
  x37 – x24  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 

►  Kegiatan 42 
Fungsi tujuan (min) Z = Rp. 82.500 y42 
Batasan : 
  y42  ≤  1 
  x43 – x42  ≥  6 
  xij , yij  ≥  0 

 Setelah persamaan-persamaan linear selesai dibuat seperti diatas. Maka selanjutnya persamaan-
persamaan tersebut diselesaikan dengan program WinQSB. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 3. 
 
Tabel 3. Waktu Normal,Crash Dan Biaya Crash 

Nomor 
Kegiatan 

Waktu 
Normal 

Waktu 
Crash 

Biaya Crash 

28 18 hari 15 hari Rp. 375.000,- 

23 12 hari 11 hari Rp. 202.500,- 

29 6 hari 5 hari Rp. 65.000,- 

37 30 hari 25 hari Rp. 550.000,- 

36 30 hari 25 hari Rp. 462.500,- 

38 18 hari 15 hari Rp. 330.000,- 

42 6 hari 5 hari Rp. 82.500,- 

 
 
KESIMPULAN 
 Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah proyek yang sudah mengalami keterlambatan sebelumnya 
selama 7 hari, dapat dipercepat selama 7 hari pula. Sehingga proyek tersebut dapat selesai tepat pada 
waktunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan biaya tambahan yang harus 
dikeluarkan sebesar Rp. 2.070.000,- dari biaya normal yang semula adalah Rp. 131.560.000,- kini menjadi 
bertambah sehingga biaya total yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 133.630.000,-. Jumlah kegiatan 
yang dipercepat adalah 7 kegiatan, yaitu pasangan keramik lantai, genting beton, pasangan keramik dinding 
WC/KM, cat plafon, cat dinding, kusen dan daun pintu/jendela, pembersihan. 
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ABSTRAK 

Manajemen Infrastruktur Wilayah telah menjadi sebuah pengertian yang cukup penting didalam bidang 
Teknik Sipil. Konsep ini harus didefinisikan dan dielaborasi dengan baik, supaya tidak terjadi kerancuan 
pengertian. 

Paper ini ditujukan unutk menyampaikan hasil penelitian penulis mengenai Penyusunan Konsep Manajemen 
Infrastruktur Wilayah. Pertanyaan dasar yang mengemuka didalam penelitian ini adalah : seperti apakah 
Definisi dan Konsep Dasar Manajemen Infrastruktur dan bagaimana cara untuk merumuskannya.  

Definisi, Konsep Dasar dan cara Perumusan Konsep Manajemen Infrastruktur Wilayah telah berhasil 
didapatkan. Manajemen Infrastruktur Wilayah merupakan suatu upaya pengelolaan infrastrutur secara 
integral, efektif dan efisien. Manajemen Infrastruktur mengenal adanya Siklus Manajemen yang pada 
dasarnya terdiri dari 6 langkah utama. Konsep ini diturunkan dari Konsep Siklus Hidup Infrastruktur dan 
tindakan-tindakan yang harus dilakukan sepanjang Siklus Hidup Infrastruktur tersebut.  

Kata Kunci : manajemen infrastruktur wilayah 

 

1. PENDAHULUAN 

Manajemen Infrastruktur telah menjadi sebuah pengertian yang cukup penting didalam bidang Teknik Sipil. 
Jurusan Teknik Sipil ITS menyelenggarakan Program Pendidikan Magister Manajemen Aset Infrastruktur, 
dengan bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum. Oleh karena itu Konsep Manajemen Infrastruktur 
Wilayah ini harus didefinisikan dan dielaborasi dengan baik, supaya tidak terjadi kerancuan pengertian. 
Konsep ini sebetulnya sudah pernah disusun di ITS, di Indonesia secara umum maupun dalam kalangan 
United Nations (Leong – 2004; Siregar – 2004; Suprayitno – 2004). 

Akan tetapi pihak Departemen Pekerjaan Umum dan ITS berpikir bahwa rumusan yang ada belum maksimal 
dan belum sesuai dengan praktek pengelolaan infrastruktur di Indonesia. Oleh karana itu,  konsep yang ada 
perlu untuk disempurnakan. 

Paper ini ditujukan unutk menyampaikan hasil penelitian penulis mengenai Penyusunan Konsep Manajemen 
Infrastruktur Wilayah. Pertanyaan dasar yang mengemuka didalam penelitian ini adalah : seperti apakah 
Definisi dan Konsep Dasar Manajemen Infrastruktur dan Cara seperti apa yang paling tepat untuk 
merumuskannya.  

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

 Manajemen Aset (ide terbuka) 

Langkah pertama yang harus dilakukan disini adalah mendefiniskan secara terbuka mengenai apa itu 
Manajemen Aset. Dibawah ini disampaikan pendefinisian Manajemen Aset secara terbuka dan luas (Leong – 
2004, Siregar – 2004, Suprayitno- 2010). 

Aset 

Aset adalah segala sesuatu, baik obyek riil maupun obyek konseptual, yang berguna bagi pemiliknya, atau 
yang nilai manfaatnya jauh lebih tinggi dari pada biaya kepemilikannya. 

Dengan demikian mobil, rumah, uang, kepandaian, kebudayaan, jalan, bendungan, lemari, buku, 
perusahaan, pengetahuan, semua ini bisa disebut sebagai asset dengan bentuk, sifat dan kepemilikan yang 
berbeda-beda. 
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Bisa dibayangkan dengan mudah bahwa berbeda aset berbeda pula sifat-sifat yang melekat pada asset 
tersebut. 

Manajemen Aset 

Manajemen Aset adalah segala upaya yang diperlukan untuk mengelola asset, yang dimiliki atau yang 
berada dibawah kekuasannya, secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam berfungsi sesuai dengan 
perencanaanya. 

Berdasar ide terbuka tentang definisi aset diatas,  Manajemen Aset dalam pengertian bebas bisa 
dicontohkan dalam beberapa bentuk sebagai yang dituliskan pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 Beberapa Contoh Manajemen Aset (ide terbuka) 

No Aset Manajemen Aset

1 SDM Manajemen SDM

2 Uang Manajemen Keuangan

3 Pasar Manajemen Pemasaran

4 Hotel Manajemen Perhotelan

5 Perkerasan Pavement Management System

6 Bank Manajemen Aset BPPN
7 Saham Manajemen Portofolio  

Manajemen Aset bukan tentang bagaimana memanajemeni sebuah organisasi. Manajemen Aset adalah 
suatu ilmu Manajemen tentang memanajemeni Aset. Secara diagramatis hal ini bisa digambarkan pada 
Gambar 1 sebagai berikut. 

 
Gambar 1 Diagram Manajemen Aset 

Meskipun berdasarkan ide terbuka dikenal banyak sekali pengertian Manajemen Aset, akan tetapi yang 
secara umum yang biasa disebut dengan istilah Manajemen Aset hanyalah untuk beberapa jenis aset tertentu 
saja. Di Indonesia, istilah Manajemen Aset biasa digunakan untuk aset-aset berikut ini. 

 Manajemen portofolio 
 Manajemen infrastruktur (fasilitas) 
 Manajemen aset (perusahaan bank) dibawah pengelolaan BPPN 

 Rangkuman 

Bisa terlihat dengan jelas bahwa aset bisa sangat bermacam-macam, dengan sifat yang bisa sangat berbeda 
satu dengan yang lain. Oleh karena itu, tiap jenis aset mempunyai prinsip manajemen yang bisa sangat 
berbeda satu dengan yang lain. Istilah Manajemen Aset hanya digunakan untuk jenis aset tertentu saja. 

 

Organisasi Pengelola Aset 

Aset 

Manajemen 
Organisasi 

Manajemen 
Aset 
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3. ASET INFRASTRUKTUR WILAYAH 

 Infratsruktur Wilayah, Contoh & Tipe 

Karena bahasan ini khusus ditujukan untuk kasus Manajemen Infrastruktur Wilayah maka hal kedua yang 
harus dibahas adalah konsep Infrastruktur Wilayah itu sendiri. 

Infrastruktur Wilayah adalah suatu bangunan sipil yang diperlukan unutk kegiatan bersama dalam suatu 
wilayah. Praktis seluruh infrastruktur katagori ini merupakan infrastruktur publik, baik dikelola secara publik 
ataupun dikelola secara swasta oleh badan usaha publik. Contoh dan tipe infrastruktur wilayah disampaikan 
pada Tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2 Tipe dan Contoh Infrastruktur Wilayah 

No Tipe Contoh

1 Peribadatan masjid, gereja, wihara, dll.

2 Pendidikan sekolah, madrasah, kampus, tempat kursus, tempat pelatihan, dll.

3 Komunikasi pos tilpun, telepon umum, jaringan kabel tilpun, BTS, dll.

4 Enerji jaringan transmisi listrik, jaringan distribusi listraik, pembangkit, dll.

5 Sanitasi TPA, TPS, IPA, IPLT, saluran drainase, dll.

6 Pengairan saluran drainase, bendung, bendungan, saluran irigasi, talud, dll.

7 Transportasi jalan, terminal, tempat parkir, stasiun, jalur ka, pelabuhan, bandara, dll.
dll  

Kalau kita berbicara tentang infrastruktur wilayah tentu saja ada golongan infrastruktur yang lain. Secara 
umum seluruh infrastrujtur bisa digolongkan kedalam infrastruktur wilayah dan yang bukan. Infrastruktur 
wilayah adalah infrastruktur yang diperlukan bagi kehidupan wilayah, sedangkan yang lainnya diperlukan 
bagi kehidupan individual orang atau lembaga. Termasuk kedalam kedua antara lain : rumah tinggal, villa, 
bangunan pabrik, kolam ikan, dll. 

 Sifat Utama Infrastruktur Wilayah 

Infrastruktur Wilayah mempunyai beberapa sifat utama yang harus diperhatikan didalam pengelolaanya. 
Karakteristik utama infrastruktur wilayah antara lain adalah : fungsi, karakteristik operasional, tipe bangunan, 
karakteristik teknik, peran bisnis, dll. 

 Fungsi Utama                     : mengalirkan air irigasi, mengatur pemabgian volume air irigasi, 
mengalirkan lalu-lintas, menampung sampah secara sementara, 
menampung sampah secara permanent, mengomposkan sampah, 
dll. 

 Tipe Bangunan                   : tipe jalan, tipe talud, tipe dam, tipe saluran, tipe gedung, dll. 

 Karakteristik Teknis           : karakteristik fisik infrastruktur seperti kapasitas, daya dukung, 
dll. 

 Karakteristik Operasional  : variasi volume permintaan, kapasitas operasional, karakteristik 
finansial & ekonomi operasional, dll. 

 Peran Bisnis                       : infrastruktur sebagai bisnis utama lembaga atau infrastruktur 
sebagai pendukung bisnis utama lembaga. 

 Dll. 

 Siklus Hidup Infrastruktur Wilayah 

Hal penting lain yang harus dikenali tentang suatu Infrastruktur Wilayah adalah tahapan siklus hidupnya. 
Secara umum, siklus hidup aset fisik bisa diringkas kedalam tiga tahapan hidup sebagai berikut : diadakan, 
dipakai dan dihapuskan. Didalam tahapan pemakaian terkandung hal-hal tentang perawatan, perbaikan 
kerusakan, refurbishment dan penggunaan itu sendiri sesuai dengan fungsinya. 

 



 
 
 

D-32 
ISBN : 978-979-18342-2-3 

Dalam hal Infrastruktur Wilayah, memperhitungkan Siklus Hidup dalam tiga tahapan diatas menjadi kurang 
cukup. Lembaga Pengelola Infrastruktur Wilayah mengelola Infrastruktur Wilayah dalam rentang muali dari 
perencanaan sampai dengan penghapusan. Oleh karena itu Siklus Hidup Infrastruktur Wilayah harus dibagi 
paling tidak kedalam 5 tahapan sebagai berikut : direncanakan, dirancang, dibangun, dipakai dan dihapuskan. 

 Direncanakan    : tentang seluruh pekerjaan dalam katagori perencanaan, didalamnya 
terkandung  penyusunan master plan, studi kelayakan, program 
pembangunan, kajian AMDAL, didalam pekerjaan ini termasuk pekerjaan 
pembangunan baru maupun peningkatan. 

 Dirancang         : tentang seluruh pekerjaan perancangan infrastruktur, bisa dilakukan sendiri 
atau dilakukan secara outsourcing. 

 Dibangun          : tentang seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur, bisa dilakukan sendiri 
atau secara outsourcing. 

 Dipakai             : tentang seluruh kegiatan pemakaian infrastruktur, didalamnya terkandung 3 
kegiatan berbeda : pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan. 

 Dihapuskan      : tentang seluruh kegiatan yang diperlukan untuk melakukan penghapusan 
infrastruktur. 

Siklus Hidup Infrastruktur Wilayah bisa digambarkan dalam bentuk diagram seperti yang disampaikan pada 
Gamabr 2 sebagai berikut.  

 
Gambar 2 Siklus Hidup Infrastruktur Wilayah 

 

4. MANAJEMEN INFRASTRUKTUR WILAYAH 

 Manajemen Infrastruktur 

Hal terakhir yang harus dibahas disini adalah Konsep Dasar Manajemen Infrastruktur Wilayah itu sendiri. 
Pembahasan tentang hal ini disampaikan sebagai berikut. 

Manajemen Infrastruktur Wilayah adalah upaya atau pengetahuan tentang Pengelolaan Infrastruktur Wilayah 
pada seluruh siklus hidupnya selama dibutuhkan, untuk menjaga kualitas layanan yang ditetapkan pada awal, 
secara efektif, efisien dan berkelanjutan. 

 

Direncanakan 

Dirancang 

Dibangun 

Dipakai 

Dihapuskan 
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Ilmu Manajemen Umum mengenal adanya Siklus Manajemen, yang sering disebut sebagai siklus POAC : 
Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Sama halnya dengan hal diatas, Manajemen Infrastruktur 
Wilayah mempunyai Siklus Tahapan Pekerjaan Manajemen Infrastruktur Wilayah. Siklus inilah yang 
menjadi inti Upaya atau Ilmu Manajemen Aset Infrastruktur Wilayah. Siklus Manajemen ini akan diuraikan 
pada bahasan berikut. 

 Siklus Manajemen Infrastruktur 

Selaras dengan Siklus Hidup Infrastruktur Wilayah, Siklus Manajemen Infrastruktur Wilayah mengandung 
enam tahapan utama : pencatatan, perencanaan, perancangan, pembangunan, pemakaian dan penghapusan. 
Tahapan pemakaian mengandung 3 kegiatan utama : pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan. 
Kandungan kegiatan masing-masing tahap siklus disampaikan sebagai berikut. 

 Pencatatan       : berisikan kegiatan untuk menyusun basis data infrastruktur sampai dengan 
menyusun sistem informasi infrastruktur wilayah. 

 Perencanaan     : berisikan seluruh kegiatan yang diperlukan bagi perencanaan infrastruktur 
mulai dari kegiatan penyusunan rencana induk pengembangan sampai dengan 
studi kelayakan yang menghasilkan konsep yang siap untuk disusun rancang-
bangun-nya. 

 Perancangan     : berisikan seluruh kegiatan perancangan infrastruktur. 

 Pembangunan   : berisikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur. 

 Pemakaian        :  pada dasarnya berisikan empat jenis kegiatan utama sebagai berikut : 
sertifikasi, pengoperasian, pemeliharaan, serta pemanfaatan lain. 

o Sertifikasi         : berisikan kegiatan pemeriksaan infrastruktur atas kelayakan 
operasional, baik sebelum maupun pada masa operasionalnya. 

o Pengoperasian  : berisikan seluruh kegiatan pengoperasian infrastruktur wilayah 
sesuai dengan fungsi utamanya. 

o Pemeliharaan    : berisikan seluruh kegiatan pemeliharaan yang diperlukan agar 
infrastruktur bisa menjalankan fungsinya dengan baik. 

o Pemanfaatan     : berisikan seluruh kegiatan pemakaian infrastruktur yang bukan 
merupakan fungsi utamanya. 

 Penghapusan     : berisikan seluruh kegiatan yang diperlukan bagi penghapusan infrastruktur. 

Untuk memudahkan penyampaian ide, seluruh Siklus Manajemen Infrastruktur Wilayah bisa disampaikan 
dalam bentuk diagram pada Gambar 3 sebagai berikut. 
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    Gambar 3 Siklus Manajemen Infrastruktur Wilayah 

 Tataran Masalah Infrastruktur 

Bila kita pikirkan lebih dalam setiap tahapan Siklus Manajemen Infrastruktur Wilayah, masalah yang 
terkandung didalam tiap tahapan siklus distratakan kedalam 5 tataran : aspek teknis, aspek financial-
ekonomi-kewilayahan, aspek manajemen, aspek kelembagaan dan aspek kontekstual. 

 Aspek Teknis Infrastruktur 

 Aspek Permintaan, Finansial, Ekonomi, Kewilayahan 

 Aspek Program & Manajemen  

 Aspek Kelembagaan 

 Aspek Kontekstual 

Dalam bentuk diagram, kelima tataran permasalahan bisa disampaikan melalui Gambar 4 sebagai berikut. 

Pendataan 

Perancangan 

Pembangunan 

Pemakaian 

Penghapusan 

Pemeliharaan 

Pengoperasian 

Pemanfaatan 

Perencanaan 

Sertifikasi 
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Gambar 4 Tataran Masalah Manajemen Infrastruktur Wilayah 

 

5. PENUTUP 

Tujuan penelitian kecil telah berhasil dicapai. Beberapa kesimpulan utama telah berhasil ditarik sebagai 
berikut : 

 Konsep Dasar Manajemen Infrastruktur Wilayah telah berhasil dirumuskan. Konsep ini 
mengandung dua komponen utama : Siklus Manajemen Infrastruktur Wilayah serta Tataran 
Masalah. 

 Siklus Manajemen mengandung 6 tahapan langkah manajemen, sedangkan permasalahan 
Manajemen Infrastruktur bisa distratakan kedalam 5 tataran. 

 Konsep Manajemen ini diturunkan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan terhadap 
Infrastruktur Wilayah sepanjang Siklus Hidup Infrastruktur Wilayah. Siklus Hidup Infrastruktur 
terdiri dari 5 tahapan siklus. 
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ABSTRAK 
Jaringan jalan cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya 

kerusakan pada jalan. Program pemeliharaan jalan harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan 
banyaknya kendala dan permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, usulan dari masyarakat yang terus 
masuk pada Dinas Pekerjaan Umum, maka diperlukan perencanaan program pemeliharaan jaringan jalan 
secara bertahap dengan menentukan urutan prioritas pemeliharaan. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendapatkan urutan prioritas 
pemeliharaan jalan di Kota Bima dengan menggunakan berbagai kriteria. Metode yang digunakan adalah 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Kriteria – kriteria yang berpengaruh dalam penentuan urutan prioritas 
jalan adalah kriteria teknis jalan, kriteria sosial dan kriteria pelayanan jaringan jalan. Urutan prioritas 
ditentukan berdasarkan jumlah bobot kriteria untuk setiap ruas jalan penelitian. Sedangkan untuk urutan 
prioritas pemeliharaan jalan ditentukan dengan nilai manfaat masing – masing ruas jalan. 

Berdasarkan metode AHP maka prioritas tertinggi pemeliharaan jalan pada Kecamatan Asakota 
adalah Jalan Diponegoro dengan bobot 0,0192; Kecamatan Rasana’e Barat adalah Jalan Bandeng dengan 
bobot 0,0779; Kecamatan Mpunda adalah Jalan Santi - Soncolela dengan bobot 0,0276; Kecamatan Raba 
adalah Jalan Rite - Ntobo dengan bobot 0,0407 dan Kecamatan Rasana’e Timur adalah Jalan Nungga - 
Toloweri dengan bobot 0,0243. 

Urutan prioritas pemeliharaan jalan di Kota Bima berdasarkan nilai manfaat tertinggi sampai dengan 
terendah. Urutan pertama Jalan Bandeng dengan nilai manfaat  0,5157; urutan kedua Jalan Komplek 
Terminal Dara dengan nilai manfaat 0,3903; urutan ketiga Jalan Terminal Dara – Pasar Raya dengan nilai 
manfaat 0,3797; urutan terakhir Jalan Uswatun Hasanah dengan nilai manfaat 0,0054. 
 
Kata kunci : Pemeliharaan Jalan, Kota Bima, AHP, urutan prioritas. 
 
1. Pendahuluan 
Jalan merupakan infrastrukur yang dibangun oleh pemerintah untuk memperlancar pengembangan daerah. 
Jalan adalah aset yang harus dikelola dan difungsikan secara optimal. Pada kenyataannya, jalan akan 
mengalami penurunan kondisi yang disebabkan karena kerusakan pada jalan. Maka untuk memperlambat laju 
penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak, perlu dilakukan pemeliharaan 
dengan baik agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan umur manfaat yang direncanakan. 
Kota Bima memiliki peran yang strategis dalam Konstelasi Regional NTB. Dari aspek transportasi darat, 
Kota Bima dijadikan sebagai titik asal dan tujuan pergerakan penumpang yang menuju ke kota lainnya di 
Propinsi Nusa Tenggara Barat maupun propinsi lainnya. Selain itu juga Kota Bima sebagai daerah lintas arus 
pergerakan barang dari arah barat (pulau jawa) yang menuju kearah timur (Propinsi Nusa Tenggara Timur). 
Jaringan jalan cenderung mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan 
pada jalan. Maka diperlukan penanganan untuk menjaga kondisi jalan agar sesuai dengan umur rencananya. 
Program pemeliharaan jalan harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan banyaknya kendala dan 
permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, usulan dari masyarakat yang terus masuk pada Dinas Pekerjaan 
Umum, maka diperlukan perencanaan program pemeliharaan jaringan jalan secara bertahap dengan 
menentukan urutan prioritas pemeliharaan. 
 
2. Metodologi 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan urutan prioritas pemeliharaan jaringan 
jalan di Kota Bima. Secara garis besar rancangan penelitian ini terdiri dari studi NSPM, identifikasi awal, 
mengelompokkan ruas jalan dan penanganannya. Kemudian menyusun kriteria yang berpengaruh dalam 
penentuan prioritas. Setelah itu, menyusun model hirarki, menyusun dan menyebarkan kuisioner. 
Data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari instansi – instansi terkait. Sedangkan data primer berupa data yang diperoleh langsung dengan 
melakukan survey lapangan untuk melengkapi data – data sekunder yang tidak tersedia atau kondisi data 
yang sudah lama dan tidak akurat lagi. 
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2.1. Kriteria dan Sub Kriteria 
Beberapa kriteria awal yang diperkirakan mempengaruhi penentuan urutan prioritas pemeliharaan jaringan 
jalan diidentifikasi melalui kajian pustaka. Pada penelitian ini direncanakan akan menggunakan kriteria, 
yaitu: 
1.  Kriteria sosial , terdiri dari: 

a.   Komoditi unggulan 
Potensi ekonomi yang akan dihitung adalah hasil komoditi yang ada di Kota Bima pada ruas jalan 

penelitian. 
b.   Trayek angkutan umum 

Kriteria trayek umum adalah mengetahui jumlah trayek angkutan umum yang melewati daerah 
tersebut. 
c.   Luas wilayah 

Kriteria luas wilayah merupakan luas wilayah kelurahan dimana jalan itu berada. 
d.   Jumlah penduduk 

Kriteria jumlah penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan dimana jalan itu berada. 
e. Jumlah fasilitas umum. 

Kriteria fasilitas umum merupakan jumlah dari fasilitas umum yang terdapat di sepanjang jalan 
penelitian. 

2.   Kriteria teknis jalan, terdiri dari: 
a.   Kondisi Ruas Jalan 

Ruas jalan penelitian merupakan ruas jalan yang menjadi kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum 
Kota Bima. Kondisi ruas jalan diukur berdasarkan nilai tingkat kerusakan perkerasan dan drainase. 
b.   Hirarki jalan 

Untuk menentukan urutan prioritas ruas jalan berdasarkan kriteria hirarki jalan, yaitu urutan letak 
ruas jalan penelitian terhadap status jalan yang menjadi ujung dan pangkal ruas jalan penelitian. 
c.   Tingkat pelayanan jalan. 

Untuk menentukan tingkat pelayanan jalan, yaitu mantap dan tidak mantap. 
d. Jenis Pemeliharaan jalan. 

Kriteria jenis pemeliharaan jalan yaitu, pemeliharaan rutin, berkala atau rehabilitasi. 
3. Kriteria Pelayanan jaringan jalan, terdiri dari : 

a. Aksesibilitas 
Untuk menentukan tingkat kelancaran akses masyarakat terhadap jalan. 

b. Mobilitas 
Untuk mengetahui tingkat mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat/penduduk pada ruas jalan. 

c. Tingkat Kecelakaan 
Untuk mengetahui tingkat kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan. 
 

Dari kriteria awal tersebut akan diminta pertimbangan dari responden melalui kuisioner tentang kriteria yang 
berpengaruh dalam penentuan urutan prioritas penanganan pemeliharaan jalan. Teknik sampling yang 
digunakan untuk menentukan responden adalah penentuan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 
yang digunakan adalah para pejabat yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang berkaitan 
dengan pembangunan dan perencanaan jalan. 
 
2.2. Proses AHP 
Penyusunan model hirarki untuk proses AHP pada penelitian terdiri dari level 1 adalah tujuan utama 
penelitian, level kedua adalah kecamatan, Level  ketiga adalah kriteria teknis jalan, kriteria sosial, dan kriteria 
pelayanan jaringan jalan, pada level keempat merupakan sub kriteria – sub kriteria, seperti kondisi jalan, 
hirarki jalan, tingkat pelayanan, jenis pemelharaan, produk unggulan, trayek angkutan, luas wilayah, jumlah 
penduduk, fasilitas umum, aksesibilitas, mobilitas,  tingkat kecelakaan dan pada level kelima merupakan 
urutan prioritas pemeliharaan jalan. 
Pembobotan tingkat kepentingan kriteria dengan analisa multi kriteria adalah analisa yang dipakai untuk 
menentukan pilihan dengan menggunakan metode penilaian dan pembobotan terhadap kriteria yang 
mempengaruhi pengambilan keputusan. Langkah pertama dalam proses AHP yang harus dilakukan adalah 
membuat matriks berpasangan, yaitu elemen – elemen dibandingkan berpasangan terhadap kriteria yang telah 
ditentukan. Dalam mengisi matriks berpasangan digunakan skala perbandingan berpasangan untuk 
menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen di atas yang lainnya. 
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Untuk memperoleh prioritas menyeluruh bagi suatu persoalan keputusan dalam proses AHP dengan matriks 
perbandingan berpasangan harus disatukan dengan melakukan pembobotan dan penjumlahan untuk 
menghasilkan bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas setiap elemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Skala Dasar Urutan Tingkat Kepentingan. 
 
Setelah diperoleh bobot kriteria dan nilai rasio konsistensi < 0,1, maka langkah selanjutnya adalah merubah 
nilai – nilai dari masing – masing kriteria menjadi skala, karena masing – masing nilai mempunyai satuan 
yang berbeda, nilai skala diperoleh dengan membuat interval. Setelah diperoleh skala nilai kriteria,  maka 
langkah selanjutnya adalah mengalikan skala tersebut dengan bobot masing – masing kriteria yang telah 
diperoleh dan ditetapkan, kemudian dihasilkan nilai manfaat. Nilai manfaat masing – masing kriteria 
dijumlah berdasarkan ruas jalan yang diteliti dan hasilnya disebut nilai prioritas. Kemudian dilakukan 
penyusunan prioritas dengan mengurutkan dari ruas jalan yang mempunyai nilai terbesar sampai ruas jalan 
yang mempunyai ruas jalan terkecil. 
 

 
Gambar 2. Model Hirarki Penentuan Urutan Prioritas Pemeliharaan Jalan di Kota Bima 

 
 
 
 
 
 

Tingkat 
Kepentingan   Definisi 

 
1                      Sama pentingnya dibanding yang lain 
3                  Moderat pentingnya dibanding yang lain 
5                  Kuat pentingnya dibanding yang lain 
7                  Sangat kuat pentingnya dibanding yang lain 
9                  Ekstrim pentingnya dibanding yang lain 
2,4,6,8             Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan 
Reciprocal jika elemen i memiliki salah satu angka diatas ketika 

dibandingkan dengan elemn j, maka j memiliki nilai 
kebalikannya ketika dibanding elemen i  
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3. Hasil dan Diskusi 
Proses penentuan kriteria yang digunakan dalam penentuan urutan prioritas pemeliharaan jalan di Kota Bima 
adalah berdasarkan proses penentuan ruas jalan yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima dan 
berbagai dokumen perencanaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil kajian 
didapat kriteria – kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan urutan prioritas pemeliharaan jalan 
kota. 
 
3.1. Penyebaran Kuisioner 
Responden pada penelitian ini adalah 19 orang, responden merupakan para perencana yang terkait dalam 
membuat keputusan penentuan urutan prioritas program pemeliharaan jalan di Kota Bima. Sehubungan 
dengan itu, teknik sampling yang digunakan dalam penentuan responden adalah purposive sampling yaitu 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah responden 
merupakan para pejabat yang terkait dan dengan perencanaan program pemeliharaan jalan. 
Untuk mengetahui pendapat responden berkaitan dengan kriteria – kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam 
penentuan urutan prioritas pemeliharaan jalan, maka dilakukan pengisian kuisioner penentuan kriteria yang 
dilakukan oleh masing – masing responden. Hal ini dilakukan untuk menyatukan pendapat tiap responden 
yang berasal dari dinas / instansi yang berbeda – beda. 
 

 
Gambar 3. Jawaban Responden Terhadap Tingkat Kepentingan Kriteria. 

 
Keterangan : 
STP = Sangat Tidak Penting CP = Cukup Penting SP = Sangat Penting 
P = Penting   TP = Tidak Penting 
 
3.2. Ruas Jalan Penelitian 
Untuk penentuan urutan prioritas pemeliharaan jalan di Kota Bima, dipilih 47 (empat puluh tujuh) ruas jalan 
yang terbagi atas 10 (sepuluh) ruas jalan di Kecamatan Asakota, 10 (sepuluh) ruas jalan di Kecamatan 
RasanaE Barat, 10 (sepuluh) ruas jalan di Kecamatan Mpunda, 10 (sepuluh) ruas jalan di Kecamatan Raba, 
dan 7 (tujuh) ruas jalan yang ada di Kecamatan RasanaE Timur. Pemilihan ruas tersebut berdasarkan pada 
kondisi ruas jalan tahun 2009 yang memerlukan pemeliharaan, baik rutin maupun berkala. 
 
3.3. Proses AHP dan Penilaian Kriteria, Sub Kriteria.  
Berdasarkan proses urutan prioritas usulan program pemeliharaan jalan kota di Kota Bima yang hanya 
mengacu pada kriteria kondisi jalan dan usulan dari masyarakat, maka perlu diterapkan metode penilaian dan 
pembobotan terhadap kriteria – kriteria selain kondisi jalan yang merupakan kriteria – kriteria yang sesuai 
dengan tujuan pembangunan daerah seperti aspek sosial, ekonomi dan aspek pelayanan jaringan jalan. 
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Setelah data persepsi responden terkumpulkan, maka proses selanjutnya adalah membentuk matriks 
perbandingan berpasangan dan melakukan uji konsistensi. Kemudian menghitung bobot relatif setiap 
kecamatan untuk masing – masing responden dan digabungkan untuk mendapatkan bobot kecamatan, bobot 
kriteria, bobot sub kriteria dan bobot alternatif keputusan secara keseluruhan. 
 
Pada penelitian ini ada 5 kecamatan yang akan dibandingkan yaitu Kecamatan Asakota, Kecamatan Rasana’e 
Barat, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasana’e Timur. Pada penelitian ini ada 3 
kriteria yang akan dibandingkan yaitu kriteria sosial, kriteria teknis jalan dan kriteria pelayanan jaringan 
jalan.  
 
Pada penelitian ini ada 12 sub kriteria yang dikelompokkan dalam 3 kriteria yaitu:  

1. Kriteria Sosial 
a. Sub Kriteria Komoditi Unggulan 
b. Sub Kriteria Trayek Angkutan Umum 
c. Sub Kriteria Luas Wilayah 
d. Sub Kriteria Jumlah Penduduk 
e. Sub Kriteria Jumlah Fasilitas Umum dan Sosial 

2. Kriteria Teknis Jalan 
a. Sub Kriteria Kondisi Jalan 
b. Sub Kriteria Hirarki Jalan 
c. Sub Kriteria Tingkat Pelayanan Jalan 
d. Sub Kriteria Jenis Pemeliharaan 

3. Kriteria Pelayanan Jaringan Jalan 
a. Sub Kriteria Aksesibilitas 
b. Sub Kriteria Mobilitas 
c. Sub Kriteria Tingkat Kecelakaan 

 
Pada level pembobotan alternatif keputusan, penentuan bobot dilakukan pada setiap kecamatan sebagai 
alternatif keputusan dalam setiap sub kriteria yang ada. Untuk 5 kecamatan diwakili oleh 47 ruas jalan. 
Jawaban dari setiap responden dihitung rata – ratanya dengan menggunakan rata – rata geometrik (Geometrik 
Mean). Setelah nilai rata – rata dari jawaban seluruh responden didapat, langkah selanjutnya adalah 
menghitung bobot prioritas kecamatan dan penentuan nilai konsistensi. 
Berikut ini diuraikan langkah – langkah perhitungan bobot : 

1. Memasukkan nilai matriks yang diperoleh dari hasil rata – rata jawaban responden. 
2. Membuat matriks normalisasi perbandingan berpasangan, dengan membagi semua nilai pada kolom 

dengan jumlah dari semua nilai per kolom. 
3. Kemudian menjumlahkan semua hasil normalisasi perbandingan berpasangan (tahap 2) per baris, 

kemuadian masing – masing hasil penjumlahan dibagi dengan jumlah kecamatan untuk 
mendapatkan bobot. 

4. Menghitung nilai eigen vector (λmaks) yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah 
kolom matrik perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dengan bobot. 

5. Menghitung indeks konsistensi (CI) 
CI = λmaks – n  
         n – 1            

6. Menghitung Rasio Konsistensi (CR). 
CR = CI   
          RI        
Jika CR < 0,1 maka matriksnya konsisten. 
 

Dari langkah diatas maka dapat diketahui urutan prioritas tiap level pembobotan. 
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Tabel 3.1. Hasil Pembobotan di Kecamatan Asakota 

 
 
 
Tabel 3.2. Hasil Pembobotan di Kecamatan Rasana’E Barat 

 
 
 
Tabel 3.3. Hasil Pembobotan di Kecamatan Mpunda 
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Tabel 3.4. Hasil Pembobotan di Kecamatan Raba 

 
 
 
Tabel 3.5. Hasil Pembobotan di Kecamatan Rasana’E Timur 

 
 
3.4. Penentuan Urutan Prioritas 
Penentuan urutan prioritas pemeliharaan jalan di Kota Bima adalah dengan mengalikan bobot dengan skala 
nilai sehingga diperoleh nilai manfaat tiap sub kriteria ruas jalan. Nilai manfaat tiap sub kriteria kemudian 
dijumlahkan sehingga didapat nilai manfaat ruas jalan.  
Adapun langkah – langkahnya adalah sebagai berikut :  

1. Nilai dari masing – masing sub kriteria dijadikan skala, karena masing – masing nilai mempunyai 
satuan yang berbeda. Skala diperoleh dengan cara membagi nilai sub kriteria ruas jalan penelitian 
dengan nilai sub kriteria yang tertinggi dari salah satu ruas jalan penelitian. 

2. Skala dari masing – masing sub kriteria kemudian dikalikan dengan bobot masing – masing sub 
kriteria yang kemudian diperoleh nilai manfaat dari masing – masing sub kriteria. 

3. Nilai manfaat dari masing – masing sub kriteria kemudian dijumlahkan berdasarkan ruas jalan 
penelitian dan hasilnya diperoleh nilai manfaat ruas jalan penelitian. 

4. Untuk menentukan peringkat urutan prioritas pemeliharaan jalan adalah dengan mengurutkan nilai 
manfaat ruas jalan dari yang terbesar sampai yang ke terkecil. Nilai manfaat terbesar/tertinggi 
merupakan peringkat teratas dan yang terendah merupakan peringkat terakhir.  
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Tabel 3.6. Hasil Perhitungan Nilai Manfaat Ruar Jalan 

No. No. Ruas Nama Ruas Jalan Kecamatan Nilai Manfaat 
         

1 469 Jln. Bandeng Rasana'e Barat 0.515651185 

2 485 Komplek Terminal Dara Rasana'e Barat 0.390320767 

3 453 Terminal Dara - Pasar Raya Rasana'e Barat 0.379726263 

4 468 Jln. Mujair Rasana'e Barat 0.27109497 

5 406.1 Jln. Ishaka Abdullah Raba 0.203108418 

6 437 Jln. Rambutan Raba 0.166309651 

7 416 Jln. Rite - Ntobo Raba 0.15281733 

8 141.1 Nungga - Toloweri Rasana'e Timur 0.15279232 

9 444 Jln. Imam Bonjol Mpunda 0.144842803 

10 - Jln. Santi - Soncolela Mpunda 0.143326637 

11 456 Jln. Bougenvil Rasana'e Barat 0.142519452 

12 418 Jln. Kesatria Mpunda 0.125661289 

13 53 Oimbo - Ntonggu Rasana'e Timur 0.124094864 

14 462.1 Jln. Mawar Rasana'e Barat 0.123433132 

15 489 Jln. Sumba Rasana'e Barat 0.119058681 

16 220 Kodo - Lelamase Rasana'e Timur 0.118510287 

17 421 Jln. Umar Raba 0.107895629 

18 450 Jln. Sukun Mpunda 0.105987823 
 

19 403 Jln. Nangka Raba 0.105785302 

20 488 Jln. Senggol Rasana'e Barat 0.100594967 

21 55 Lampe - Kadi Rasana'e Timur 0.094254494 

22 420 Jln. LLAJ Mpunda 0.091118437 

23 452 Jln. Garuda Mpunda 0.088159405 

24 413 Jln. Durian Raba 0.082220376 

25 - Jln. Kompi - Karantina Asakota 0.076817595 

26 402 Lingkar Terminal Kumbe Rasana'e Timur 0.076067166 

27 490 Jln. Mangga Rasana'e Barat 0.075619867 

28 451 Penana'E - Kendo Raba 0.074161163 

29 498 Jln. Diponegoro Asakota 0.070004954 

30 439 Jln. Perintis I Raba 0.068068827 

31 227 Kodo - Nungga Rasana'e Timur 0.064053914 

32 21 Kodo - Dodu Rasana'e Timur 0.063627457 

33 465 Jln. BTN Pepabri Mpunda 0.058439698 

34 - Jln. Kedo Asakota 0.057842506 

35 440 Jln. Perintis II Raba 0.057130286 

36 475 Jln. Mangge Maci Mpunda 0.053422478 

37 455 Jln. Komplek Istana Rasana'e Barat 0.052656933 

38 419 Jln. Jambu Mpunda 0.047884579 

39 467 Jln. Kepiting Asakota 0.044784446 

40 428 Jln. Tandean Mpunda 0.04405347 

41 423.1 Penggilingan Raba 0.040017651 

42 446 Jln. Yos Sudarso Asakota 0.028381555 

43 495 Jln. Mongisidi Asakota 0.019974158 

44 487 Jln. Lumba - lumba II Asakota 0.019459014 

45 482 Jln. Lumba - lumba I Asakota 0.009155993 

46 447 Jln. Baba Mbuku Asakota 0.008571161 

47 473 Jln. Uswatun Hasanah Asakota 0.005405796 
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4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 
berikut : 

1. Berdasarkan jawaban dari responden berkaitan dengan kriteria dan sub kriteria yang perlu 
dipertimbangkan dalam penentuan urutan prioritas pemeliharaan jalan di Kota Bima diperoleh 
distribusi perangkingan kriteria, dengan rangking pertama adalah sub kriteria kondisi jalan dengan 
skor 86 dan persentase skor pendapat responden sebesar 90,53%. Sub kriteria rangking kedua adalah 
aksesibilitas dengan skor 77 dan porsentase skornya 81,05 %. Sub kriteria rangking ketiga adalah 
tingkat kecelakaan dengan skor 75 dan porsentase skornya 78,95%. Sub kriteria rangking keempat 
adalah hirarki jalan dan mobilitas dengan skor 72 dan porsentase skornya 75,79%. Sub kriteria 
dengan rangking kelima adalah fasilitas umum, tingkat pelayanan dan jenis pemeliharaan dengan 
skor 71 dan porsentase skornya 74,74%. 

2. Berdasarkan metode AHP maka prioritas untuk pemeliharaan jalan pada Kecamatan Asakota adalah 
Jalan Diponegoro dengan bobot 0,0192; pada Kecamatan Rasana’e Barat adalah Jalan Bandeng 
dengan bobot 0,0779; prioritas pada Kecamatan Mpunda adalah Jalan Santi – Soncolela dengan 
bobot 0,0276; pada Kecamatan Raba adalah Jalan Rite – Ntobo dengan bobot 0,0407 dan prioritas 
pada Kecamatan Rasana’e Timur adalah Jalan Nungga – Toloweri dengan bobot 0,0243. 

3. Urutan prioritas pemeliharaan jalan di Kota Bima berdasarkan nilai manfaat tertinggi sampai dengan 
terendah dari ruas Jalan penelitian. Urutan pertama adalah Jalan Bandeng dengan nilai manfaat  
sebesar 0,5157; urutan kedua adalah Jalan Komplek Terminal Dara dengan nilai manfaat sebesar 
0,3903; urutan ketiga adalah Jalan Terminal Dara – Pasar Raya dengan nilai manfaat sebesar 0,3797; 
urutan keempat adalah Jalan Mujair dengan nilai manfaat sebesar 0,2711; urutan kelima adalah Jalan 
Ishaka Abdullah dengan nilai manfaat sebesar 0,2031; urutan keenam adalah Jalan Rambutan 
dengan nilai manfaat sebesar 0,1663; urutan ketujuh adalah Jalan Rite – Ntobo dengan nilai manfaat 
sebesar 0,1528; urutan kedelapan adalah Jalan Nungga – Toloweri dengan nilai manfaat sebesar 
0,1528; urutan kesembilan adalah Jalan Imam Bonjol dengan nilai manfaat sebesar 0,1448; urutan 
kesepuluh adalah Jalan Santi – Soncolela dengan nilai manfaat sebesar 0,1433 dan urutan terakhir 
adalah Jalan Uswatun Hasanah dengan nilai manfaat sebesar 0,0054. 
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Abstrak 
    Risiko proyek adalah peristiwa atau kondisi tak tentu, dimana jika hal tersebut muncul akan memiliki 
ancaman pada objek proyek. masih banyak kontraktor belum memahami ancaman (threats) yang terjadi pada 
proyek, mereka masih menganggap bahwa risiko selalu merugikan. Berdasarkan data dari dinas pekerjaan 
umum Proponsi Papua bahwa pelaksanaan peningkatan proyek jalan selalu menghadapi masalah. 

Penelitian ini merupakan studi eksploratif dan deskriptif, yang mengeksplorasi risiko-
risiko/ancaman (threats) yang terjadi pada proyek dari sudut pandang kontraktor di Jayapura. Objek dalam 
penelitian ini adalah perusahaan (kontraktor) yang terkait dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan di 
Jayapura Propinsi Papua, sedangkan responden adalah project manager dan pengawas lapangan yang terlibat 
dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan,  

Dari hasil analisa didapat bahwa secara keselurahan tingkat risiko berada pada kategori sangat 
rendah. Dan risiko terbesar yang mempengaruhi kontraktor adalah Keterlambatan material dari supplier B6, 
Persediaan material Persediaan material C6, Kesulitan penggunaan desain A7, Volume material yang dikirim 
volume tidak tepat G6, Perubahan spesifikasi oleh owner B7, Kesulitan mendapatkan material dan peralatan 
H6, Kenaikan harga material A6, Over kualitas D7, Kerusakan peralatan mesin F6, Melemahnya daya 
dukung tanah dasar C1 Sedangkan respon terhadap risiko/ancaman yang terjadi pada proyek peningkatan 
jalan adalah mengurangi dan menghindari.  

 
Kata kunci : Analisa Risiko, pada proyek peningkatan jalan 
 
1. PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 
Kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam mengelola potensi daerah dan menggerakkan roda perekonomian, 
dapat tercermin dari pergerakan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain seiiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat. 
 
Jayapura merupakan Propinsi Papua yang terletak di wilayah paling timur Negara Repulik Indonesia. 
Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut dan keanekaragaman biota tanah pertanian dan perikanan. 
Papua juga menyimpan gas alam, minyak dan bahan tambang lainnya yang siap untuk diolah.Propinsi Papua 
memang kaya akan potensi alam, tetapi kendala sulitnya medan dan berbagai faktor lain, bukan hal yang 
mudah untuk ditanggulangi. 
 
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Proponsi Papua bahwa pelaksanaan peningkatan proyek Jalan dari 
tahun ke tahun selalu menghadapi masalah yang sama seperti keterlambatan pekerjaan, terjadinya 
pembengkakan biaya konstruksi, kekurangan dana pembagunan dan keterlambatan administrasi kontrak, 
kualitas pekerja kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal : Medan Papua yang begitu sulit, Kekurangan 
biaya, Kondisi Topografi, Kondisi Tanah yang tidak mendukung pembangunan Jalan, Keadaan Geografis. 
 
3.    METODOLOGI PENELITIAN  
3.1 Teknik Pengumpulan Data  
Data diperoleh dengan melakukan survey pendahuluan, survey utama (1) pertama, dan survey utama 2 (dua) 
terhadap kontraktor yang mempunyai pengalaman mengerjakan proyek peningkatan jalan di Jayapura Papua. 
Pengumpulan data dilakuakan dengan cara : Wawancara, dan Penyebaran Kuisioner. Sedangkan untuk 
perhitungan nilai risiko merupakan perkalian dari skor probabilitas (probability) dan skor konsekuensi 
(consequences), konsekuensi negatif untuk ancaman (threat) yang didapat dari responden (Hillson, 2002). 
Untuk mengukur resiko, menggunakan rumus : 
R = P * I ………………………………………… (3.1) 
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Dimana : 
R  = Tingkat risiko 
P  = Kemungkinan (Probability) risiko yang terjadi 
I  = Tingkat dampak (Impact) risiko yang terjadi.  
Untuk nilai frekuensi kejadian 
(Probabilitas) 

1 =  Sangat jarang 
2 = Jarang 
3 = Cukup 
4 = Sering 
5 = Sangat sering 
 

Kemungkinan (Probability) dari suatu kejadian yang tidak diinginkan indikatornya adalah (PRAM Guide, 
1997): 

Sangat Jarang  = 1 (Apabila kemungkinan Probability < 10%) 
Jarang   = 2 (Apabila kemungkinan Probability 10 - 30%) 
Cukup   = 3 (Apabila kemungkinan Probability 30 - 50%) 
Sering   = 4 (Apabila kemungkinan Probability 50 - 70%) 
Sangat Sering = 5 (Apabila kemungkinan Probability > 70%) 
 

Dari skala di atas maka pengkajian risiko menggunakan kelas interval terhadap biaya sebagai indikator antara 
lain (PRAM Guide,1997): 
Sangat kecil  = 1 (Apabila resiko biaya < 5% dari item pekerjaan). 
Kecil    = 2 (Apabila resiko biaya   5 - 10% dari item pekerjaan).  
Sedang   = 3 (Apabila resiko biaya 10 - 15% dari item pekerjaan). 
Besar    = 4 (Apabila resiko biaya 15 - 30% dari item pekerjaan). 
Sangat Besar = 5 (Apabila resiko biaya > 30% dari item pekerjaan). 
 
3.2 Analisa Data 
  Data yang di kumpulkan akan diolah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada 
sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan menggunakan analisa sebagai berikut : 
 
1. Untuk mendapatkan identifikasi risiko (threats) pada proyek peningkatan  jalan di Jayapura Papua dengan 

cara wawancara, persepsi atau pendapat dari responden (kontraktor) yaitu manajer proyek yang 
mempunyai pengalaman pada proyek peningkatan jalan. dari hasil survey responden mendapatkan sumber 
dan variable,  ada yang ditambahkan maupun dikurangi beradasarkan survey tersebut.  
 

2. Untuk melakukan penilaian (assessment) terhadap risiko (threats) responden mengisi kuesioner yang 
sudah dibuat dalam bentuk identifikasi risiko dengan menggunakan probability impact analysis, yaitu 
untuk mengetahui risiko terbesar yang terjadi pada proyek peningkatan jalan. Dalam analisis ini akan 
dicari skor yang merupakan perkalian dari skor pada probabilitas dan skor impact yang didapat dari 
responden. 

 
3. Untuk mendapatkan bentuk respon terhadap risiko (threast) dengan cara wawancara dan pengisian 

kuesioner agar menentukan apakah respon tersebut harus dihindari (risk avoidance), dialihkan (risk 
transfer), dikurangi (risk mitigation) atau diterima risk acceptance.  Dari bentuk penanganan (respon) 
risiko di atas, Responden harus mempunyai alasan dan solusi cara menangani respon yang sesuai dengan 
harapan peneliti. 

 
4.    HASIL DAN DISKUSI 
4.1  Karakteristik dan Pengalaman Responden 

Tabael 4.1 Tingkat Pendidikan 
NO Kriteria Pandidikan Frekuensi Prosentase % 
1. SMU 8 25% 
2. STM 14 35% 
3. SARJANA (S1) 20 40% 
 Total 32 100% 

Sumber Hasil Olahan Data Primer (2009) 
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Gambar 4.1 Pengalaman Project Manager  
dan atau Pelaksana Proyek dalam       Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan dari 
Project Manager dan atau Pelaksana Proyek 
Mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan di jayapura  
 
 

Tabel 4.2 Identifikasi risiko 
No Sumber Risiko Variabel Sumber 
1. Kondisi di lokasi  a. Kesulitan Transportasi alat 

berat ke lokasi  
Kangari (1995), Kartam & Kartam 
(2001), Mulholland & Christian (1999), 
Rahman & Kumaraswamy (2002).  

  b. Perbedaan kondisi tanah 
dasar/heterogenitas 

Rahman & Kumaraswamy (2002) 

  c. Melemahnya daya dukung 
tanah dasar 

Mulholland & Christian (1999) 

  d.  Muka air tanah yang tinggi  Charoenngam & Yeh (1999), Kangari 
(1995), Kartam & Kartam (2001), 
Rahman & Kumaraswamy (2002) 

  e.  Perubahan cuaca yang tidak 
menetu (hujan, angin). 

Hastak & Shaked (2000), Kartam & 
Kartam (2001), Mulholland & Christian 
(1999), Rahman & Kumaraswamy 
(2002), Zhi (1995).  

2. Force Majeure a. Banjir  Wang & Chou, Wideman, Flanagan & 
Norman  

b. Tanah longsor Wang & Chou, Wideman, Flanagan & 
Norman 

c. Gempa Bumi Wideman  
Variabel Sumber 

  d. Erosi Wang & Chou, Wideman, Smith & Bhon  
  e. Kondisi Cuaca Smith & Bhon, Wideman  

3. Managerial  a. Kualitas pekerjaan  Kangari (1995), Kartam& Kartam 
(2001), Rahman & Kumaraswamy 
(2002) 

  b. Tenaga kerja dan 
produktivitas peralatan 

Askar & Gab-Allah (2002), Bing & 
Tiong (1999), Charoenngam & Yeh 
(1999), Edward & Bowen (1998), 
Kangari (1995), Kartam & Kartam 
(2001), Rahman & Kumaraswamy 
(2002) 

  c. Lama waktu penanganan oleh 
pihak ketiga  

Kangari (1995), Kartam & Kartam 
(2001), Rahman & Kumaraswamy 
(2002), Zhi (1995) 

SMU 8
25%

STM 14
35%

SARJAN
A (S1) 20

40%

Tingkat Pendidikan

SMU 8

0 - 5 10
30%

6 - 10 17
50%

11 - 15 0
0%

> 15 5
20%

Pengalaman PM dalam 
mengerjakan proyek peningkatan 

jalan di Jayapura - Papua

0 - 5 10 6 - 10 17
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No Sumber Risiko Variabel Sumber 

  d. penggunaan safety pada 
proyek  

Baker et al (1999), Kangari (1995), 
Kartam & Kartam (2001), Mulholland & 
Christian (1999), Rahman & 
Kumaraswamy (2002), Zhi (1995).  

  e. Terjadinya kecelakaan di 
lokasi proyek 

Charoenngam & Yeh (1999), Edward & 
Bowen 91998), Kartam (2001), Rahman 
& Kumaraswamy (2002), Shet et al 
(2001). 

  f. Manajemen sumber daya 
manusia yang tersedia  

Edward & Bowen (1998) 

  g. Proses pengawasan proyek Mulholland & Christian (1999) 

  h. Ketrampilan pekerja yang 
dimiliki  

Shen (1997) 

  i. Pengalaman manajemen  Mulholland & Christian (1999) 

4. Keuangan  a. Suku bunga bank 
meningkat/turun  

Edward & Bowen (1998) 

  b. Lama waktu pembayaran 
kontrak  

Charoenngam & Yeh (1999), Kangari 
(1995), Kartam & Kartam (2001), 
Rahman & Kumaraswamy (2002).  

  c. Krisis ekonomi  Rahman & Kumaraswamy (2002) 

  d. Masalah pembayaran pajak Han & Diekmann (2001), Hastak & 
Shaked (2000), Zhi (1995).  

  e. Terjadinya inflasi  Askar & Gab-Allah (2002), Bing & 
Tiong (1999), Charoenngam & Yeh 
(1999), Edward & Bowen (1998), Han & 
Diekmann (2001), Kangari (1995), 
Kartam & Kartam (2001), Rahman & 
Kumaraswamy (2002). 

5. Tenaga kerja  a. Produktifitas tenaga kerja. Askar & Gab-Allah (2002), Edward & 
Bowen (1998), Han & Diekmann (2001), 
Mulholland & Rahman & Kumaraswamy 
(2002).  

  b. Pemogokan tenaga kerja  Edward & Bowen (1998) 

  c. Kekurangan jumlah tenaga 
kerja 

Rahman & Kumaraswamy (2002) 

  d. Perselisihan tenaga kerja  Rahman & Kumaraswamy (2002) 

  e. Tenaga kerja yang tidak punya 
skill / kemampuan  

f.  Permintaan kenaikan upah 
lembur 

g. Keterlambatan dalam melihat 
masalah. 

 

Edward & Bowen (1998) 
 
 
Kangari (1995), Kartam & Kartam 
(2001). 
Rahman & Kumaraswamy (2002) 

6. Material dan 
Peralatan  

a. Kenaikan harga material. Adi & Elen (2005)  

  b. Keterlambatan material dari 
supplier. 

Adi & Elen (2005)  
 

 c. Persediaan material  Edward & Bowen (1998) 
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  d. Kualitas peralatan yang 
digunakan  

Rahman & Kumaraswamy (2002) 

 e. Peralatan yang tidak sesuai 
dengan kondisi kerja  

Adi & Elen (2005) 

No Sumber Risiko Variabel Sumber 
  f. Kerusakan peralatan mesin  

g.  Volume Material yang dikirim 
volumenya tidak tepat 

h.  Kesulitan mendapatkan 
material dan peralatan 

i.   Pencurian terhadap material. 
 

Adi & Elen (2005) 
Rahman & Kumaraswamy (2002) 
 
Rahman & Kumaraswamy (2002) 
 
Rahman & Kumaraswamy (2002) 
 

7.  Desain dan 
Teknologi 

a. Kesulitan penggunaan desain  Charoenngam & Yeh (1999), Hastak & 
Shaked (2000), Kangari (1995), Kartam 
& Kartam (2001), Rahman & 
Kumaraswamy (2002). 

  b. Perubahan spesifikasi oleh 
owner 

Edward & Bowen (1998) 

  c. Metode pelaksaan yang salah  Rahman & Kumaraswamy (2002) 

  d. Over kualitas Rahman & Kumaraswamy (2002) 

  e. Perluasan lingkup pekerjaan.  Edward & Bowen (1998) 

  f. Data dan informasi proyek 
tidak sesuai / kurang  

Wideman  

  g. Item pekerjaan lump sum yang 
tidak terinci sehingga dapat 
memperbesar niali  

Wang & Chou, Kangari  

  h. Peralatan kurang  Wang & Chou, Kangari 

8. Eksternal a. Kekacauan yang diakibatkan 
oleh masyarakat. 

Charoenngam & Yeh (1999) 

  b. Kejahatan/ kriminalitas  Edward & Bowen (1998) 

  c. Kesalahan warga  
d.  Kebijakan pemerintah terhadap 

jasa konstruksi yang kurang 
e.  Penyalahgunaan Wewenang 

Edward & Bowen (1998) 
 
Rahman & Kumaraswamy (2002) 
 
Rahman & Kumaraswamy (2002) 

9. Kontrak dan 
peraturan 

a. Dokumen yang tidak lengkap Kangari (1995), Rahman & 
Kumaraswamy (2002) 

  b. Ketidak jelaskan pasal-pasal 
dalam kontrak 

Han & Diekmann (2001), Mulholland & 
Christian (1999) 

  c. Penanganan kontrak  Kangari (1995), Rahman & 
Kumaraswamy (2002) 

  d. Pembuatan dokumen Rahman & Kumaraswamy (2002) 

  e. Ketentuan kontrak  Edward & Bowen (1998)  

  f. Ketidakpastian hukum Rahman & Kumaraswamy (2002) 

  g. Pemutusan kerja sepihak. Rahman & Kumaraswamy (2002) 
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4.2  Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner 
 Uji validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS dengan tujuan untuk menguji 

apakah isi dari butir-butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner sudah valid berdasarkan jawaban responden . 
Dari data primer responden hasil survey,  dimana ada 60 variabel risiko kenyataan valid. 

 
4.3 Uji reliabilitas (keandalan) kuesioner 
  Pengukuran reliabilitas (keandalan) kuesioner untuk mengukur konsistensi internal (internal 
consistensy). Secara keseluruhan hasil uji SPSS untuk uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa sumber risiko 
dan 60 variabel dalam pertanyaan yang disusun dalam bentuk  kuesioner untuk mengukur pengaruh risiko 
adalah valid dan reliabel. 
 
4.4 Perhitungan Nilai Probabilitas dengan Analisis Statistik Deskriptif 
  Menurut kelompok risiko, maka perhitungan probabilitasnya memiliki risiko paling dominan pada 
masing-masing kelompok. Pada kelompok risiko A (kondisi-kondisi di lokasi proyek), kecenderungan risiko 
paling dominan adalah pada risiko melemahnya daya dukung tanah dengan skor probabilitas sebesar 2,81. 
Pada kelompok risiko B (Force Mejeure), risiko paling dominan adalah risiko Gempa Bumi dengan skor 
sebesar 2,18. Untuk kelompok risiko C (managerial), yang paling dominan adalah risiko pengalaman 
manajemen dengan skor probabilitas sebesar 2,03. Untuk kelompok risiko D (keungan), risiko yang paling 
dominan adalah risiko krisis ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar 2,09. Pada kelompok risiko E (tenaga 
kerja), kecenderungan risikonya adalah pada risiko keterlambatan dalam melihat masalah dengan nilai 
probabilitas sebesar 2,21. Untuk kelompok risiko F (material dan peralatan), risiko paling dominan adalah 
risiko keterlambatan material dari supplier, dengan nilai probabilitas sebesar 2,78. Pada kelompok risiko G 
(desain dan teknologi), risiko dominannya adalah risiko kesulitan penggunaan desain dengan skor sebesar 
2,65. 
Pada kelompok risiko H (eksternal), risiko dominannya adalah risiko kesalahan warga dengan skor sebesar 
2,34. Sedangkan yang terakhir pada kelompok risiko I (Kontrak dan Peraturan), risiko dominannya adalah 
risiko dokumen yang tidak lengkap dengan skor sebesar 2,31. 
 
4.5 Perhitungan Nilai Impact dengan Analisis Statistik Deskriptif 
  Proses Perhitungan nilai risiko menurut kelompok risiko diatas, merupakan perhitungan perkalian 
antara probabilitas dan dampak yang terjadi. Pada masing-masing kelompok/sumber dan variabel risiko 
memiliki nilai dan peringkat yang paling dominan. Dimana kolom 1 : menunjukan urutan nomor, Kolom 2 : 
Event (kejadian), kolom 3 : variabel risiko, kolom 4 : skor probabbilitas, kolom 5 : skor impact, kolom 6 : 
nilai risiko dimana perkalaian antara probabilitas dengan impact, kolom 7 : keterangan, sedangkan yang 
terakhir kolom 8 : rangking dari hasil penilaian risiko. Pada kelompok risiko A (kondisi-kondisi di lokasi 
proyek), risiko yang dominan adalah risiko melemahnya daya dukung tanah dasar dengan nilai sebesar 6,68. 
Pada kelompok risiko B (Force Majeure), risiko yang paling dominan adalah risiko gempa bumi dengan nilai 
sebesar 5,60. Untuk kelompok risiko C (managerial), yang paling dominan adalah risiko keterampilan 
pekerja yang dimiliki dengan nilai sebesar 5,69. Untuk kelompok risiko D (Keuangan), risiko yang paling 
dominan adalah krisis ekonomi dengan nilai sebesar 5,03. Pada kelompok risiko E (Tenaga kerja), risiko 
paling dominan adalah risiko keterlambatan dalam melihat masalah dengan nilai sebesar 5,61. Untuk 
kelompok risiko F (material dan peralatan), risiko paling dominan adalah risiko keterlambatan material dari 
supplier dengan nilai sebesar 8,42. Sedangkan pada kelompok risiko G (Desain dan teknologi), risiko paling 
dominan adalah risiko perubahan spesifikasi oleh owner dengan nilai 7,62. Sedangkan pada kelompok risiko 
H (Eksternal), risiko paling dominan adalah risiko kebijakan pemerintah terhadap jasa konstruksi yang 
kurang dengan nilai 6,53. Sedangkan pada kelompok risiko I (Kontrak dan peraturan), risiko paling dominan 
adalah risiko dokumen yang tidak lengkap dengan nilai 6,64. 
 
4.6   Perhitungan Nilai Risiko 
  Proses Perhitungan nilai risiko menurut kelompok risiko diatas, merupakan perhitungan perkalian 
antara probabilitas dan dampak yang terjadi. Pada masing-masing kelompok/sumber dan variabel risiko 
memiliki nilai dan peringkat yang paling dominan. Dimana kolom 1 : menunjukan urutan nomor, Kolom 2 : 
Event (kejadian), kolom 3 : variabel risiko, kolom 4 : skor probabbilitas, kolom 5 : skor impact, kolom 6 : 
nilai risiko dimana perkalaian antara probabilitas dengan impact, kolom 7 : keterangan, sedangkan yang 
terakhir kolom 8 : rangking dari hasil penilaian risiko. Pada kelompok risiko A (kondisi-kondisi di lokasi 
proyek), risiko yang dominan adalah risiko melemahnya daya dukung tanah dasar dengan nilai sebesar 6,68. 
Pada kelompok risiko B (Force Majeure), risiko yang paling dominan adalah risiko gempa bumi dengan nilai 
sebesar 5,60. Untuk kelompok risiko C (managerial), yang paling dominan adalah risiko keterampilan 
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pekerja yang dimiliki dengan nilai sebesar 5,69. Untuk kelompok risiko D (Keuangan), risiko yang paling 
dominan adalah krisis ekonomi dengan nilai sebesar 5,03. Pada kelompok risiko E (Tenaga kerja), risiko 
paling dominan adalah risiko keterlambatan dalam melihat masalah dengan nilai sebesar 5,61. Untuk 
kelompok risiko F (material dan peralatan), risiko paling dominan adalah risiko keterlambatan material dari 
supplier dengan nilai sebesar 8,42. Sedangkan pada kelompok risiko G (Desain dan teknologi), risiko paling 
dominan adalah risiko perubahan spesifikasi oleh owner dengan nilai 7,62. Sedangkan pada kelompok risiko 
H (Eksternal), risiko paling dominan adalah risiko kebijakan pemerintah terhadap jasa konstruksi yang 
kurang dengan nilai 6,53. Sedangkan pada kelompok risiko I (Kontrak dan peraturan), risiko paling dominan 
adalah risiko dokumen yang tidak lengkap dengan nilai 6,64. 
 
 

Tabel 4.3. Perhitungan Nilai Risiko  

No. Event Variabel 
Skor 

Probabilitas 
(P) 

Skor 
Impact 

(I) 

Nilai 
Risiko        

(R = P x I) 
Ket. Rank 

1 B6 Keterlambatan material dari supplier. 2.781 3.031 8.429211 Rendah 1 

2 C6 Persediaan material  2.719 3 8.157 Rendah 2 

3 A7 Kesulitan penggunaan desain  2.656 3 7.968 Rendah 3 

4 G6 Volume Material yang dikirim 
volumenya tidak tepat 

2.531 3.063 7.752453 Rendah 4 

5 B7 Perubahan spesifikasi oleh owner 2.594 2.938 7.621172 Rendah 5 

6 H6 Kesulitan mendapatkan material dan 
peralatan 

2.531 2.938 7.436078 Rendah 6 

7 A6 Kenaikan harga material. 2.563 2.781 7.127703 Rendah 7 
8 D7 Over kualitas 2.188 3.094 6.769672 Rendah 8 
9 F6 Kerusakan peralatan mesin  2.281 2.938 6.701578 Rendah 9 

10 C1 Melemahnya daya dukung tanah dasar 2.813 2.375 6.680875 rendah 10 

11 A9 Dokumen yang tidak lengkap 2.313 2.875 6.649875 Rendah 11 

12 D8  Kebijakan pemerintah terhadap jasa 
konstruksi yang kurang 

2.156 3.031 6.534836 Rendah 12 

13 D1  Muka air tanah yang tinggi  2.813 2.313 6.506469 rendah 13 

14 I 6 Pencurian terhadap material. 2.469 2.594 6.404586 Rendah 14 

15 E7 Perluasan lingkup pekerjaan.  2.594 2.406 6.241164 Rendah 15 

16 D9 Pembuatan dokumen 2 3.063 6.126 Rendah 16 

17 G7 Item pekerjaan lump sum yang tidak 
terinci sehingga dapat memperbesar 
niali  

2.094 2.906 6.085164 Rendah 17 

18 C5 Kekurangan jumlah tenaga kerja 2.188 2.75 6.017 Rendah 18 

19 F7 Data dan informasi proyek tidak sesuai 
/ kurang  

2.625 2.25 5.90625 Rendah 19 

20 E8 Penyalahgunaan Wewenang 2.063 2.781 5.737203 Rendah 20 

21 C9 Penanganan kontrak  2.031 2.813 5.713203 Rendah 21 

22 H3 Ketrampilan pekerja yang dimiliki  2.25 2.531 5.69475 Rendah 22 

23 G5 Keterlambatan dalam melihat masalah. 2.219 2.531 5.616289 Rendah 23 

24 C2 Gempa Bumi 2.188 2.563 5.607844 rendah 24 
25 C7 Metode pelaksaan yang salah  2.188 2.5 5.47 Rendah 25 

26 B1 Perbedaan kondisi tanah 
dasar/heterogenitas 

2.125 2.563 5.446375 rendah 26 
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27 E6 Peralatan yang tidak sesuai dengan 
kondisi kerja  

2.063 2.625 5.415375 Rendah 27 

28 D6 Kualitas peralatan yang digunakan  2.126 2.531 5.380906 Rendah 28 

29 D2 Erosi 2.094 2.531 5.299914 rendah 29 
30 E2 Kondisi Cuaca 2.094 2.531 5.299914 rendah 30 

31 C3 Lama waktu penanganan oleh pihak 
ketiga  

1.938 2.656 5.147328 Rendah 31 

32 H7 Peralatan kurang  1.844 2.781 5.128164 Rendah 32 

33 B5 Pemogokan tenaga kerja  2.094 2.438 5.105172 Rendah 33 

 

No. Event Variabel 
Skor 

Probabilitas 
(P) 

Skor 
Impact 

(I) 

Nilai 
Risiko        

(R = P x I) 
Ket. Rank 

34 B9 Ketidak jelaskan pasal-pasal dalam 
kontrak 

2.281 2.219 5.061539 Rendah 34 

35 A1 Kesulitan Transportasi alat berat ke 
lokasi  

2.3031 2.188 5.0391828 rendah 35 

36 C4 Krisis ekonomi  2.094 2.406 5.038164 Rendah 36 

37 E3 Terjadinya kecelakaan di lokasi proyek 1.938 2.563 4.967094 sangat 
rendah 

37 

38 G9 Pemutusan kerja sepihak. 1.563 3.156 4.932828 sangat 
rendah 

38 

39 C8 Kesalahan warga  2.344 2.063 4.835672 sangat 
rendah 

39 

40 A5 Produktifitas tenaga kerja. 1.875 2.563 4.805625 sangat 
rendah 

40 

41 E5 Tenaga kerja yang tidak punya skill / 
kemampuan  

2.031 2.344 4.760664 sangat 
rendah 

41 

42 D4 Masalah pembayaran pajak 1.938 2.406 4.662828 sangat 
rendah 

42 

43 D5 Perselisihan tenaga kerja  1.938 2.406 4.662828 sangat 
rendah 

43 

44 D3 penggunaan safety pada proyek  1.906 2.438 4.646828 sangat 
rendah 

44 

45 B8 Kejahatan/ kriminalitas  1.906 2.438 4.646828 sangat 
rendah 

45 

46 G3 Proses pengawasan proyek 1.813 2.563 4.646719 sangat 
rendah 

46 

47 I3 Pengalaman manajemen  2.031 2.281 4.632711 sangat 
rendah 

47 

48 F5 Permintaan kenaikan upah lembur 2.125 2.156 4.5815 sangat 
rendah 

48 

49 A3 Kualitas pekerjaan  1.938 2.281 4.420578 sangat 
rendah 

49 

50 A8 Kekacauan yang diakibatkan oleh 
masyarakat. 

2.156 2 4.312 sangat 
rendah 

50 

51 F3 Manajemen sumber daya manusia yang 
tersedia  

1.844 2.313 4.265172 sangat 
rendah 

51 

52 B3 Tenaga kerja dan produktivitas 
peralatan 

1.875 2.156 4.0425 sangat 
rendah 

52 

53 E1  Perubahan cuaca yang tidak menetu 
(hujan, angin). 

1.969 2.031 3.999039 sangat 
rendah 

53 
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54 A4 Suku bunga bank meningkat/turun  1.75 2.281 3.99175 sangat 
rendah 

54 

55 A2 Banjir  1.813 2.188 3.966844 sangat 
rendah 

55 

56 B4 Lama waktu pembayaran kontrak  1.875 2.031 3.808125 sangat 
rendah 

56 

57 B2 Tanah longsor 1.688 2 3.376 sangat 
rendah 

57 

58 E4 Terjadinya inflasi  1.844 1.813 3.343172 sangat 
rendah 

58 

59 E9 Ketentuan kontrak  1.813 1.844 3.343172 sangat 
rendah 

59 

60 F9 Ketidakpastian hukum 1.344 2.156 2.897664 sangat 
rendah 

60 

Sumber : Hasil olahan 2010 
 
  Dari hasil perhitungan nilai risiko diatas, maka dapat dilihat secara jelas 10 risiko tertinggi dalam 
proyek peningkatan jalan pada tabel 4.4 dan secara grafik dibawah ini: 
 

 
Gambar 5.2 Grafik 10 Risiko tertinggi dari perhitungan nilai risiko  

 
 
 
4.7  Analisis Respon Risiko 
  Analisis respon yang dilakukan terhadap risiko pada proyek peningkatan jalan di Jayapura Propinsi 
Papua, memberikan sebuah gambaran tentang prosentase respon yang diberikan 32 responden terhadap risiko 
tersebut, berdasarkan jawaban responden tentang respon risiko proyek peningkatan jalan (dapat dilihat pada 
lampiran). Gambaran tersebut seperti terlihat pada tabel 4.4 berikut ini 
 
        Tabel 4.4. Analisa Respon Risiko 

No. Event Variabel 

Respon (%) 

Keterangan  Diterima  
(1) 

Dikurangi  
(2) 

Dialihkan 
(3) 

Dihindari  
(4) 

1 A1 Kesulitan Transportasi alat 
berat ke lokasi  

15.62 50 15,62 18,75 dikurangi 

2 B1 Perbedaan kondisi tanah 
dasar/heterogenitas 

18,75 18,75 43,75 18,75 dialihkan 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8,429 8,157 7,968 7,752 7,611 7,436 7,127 6,769 6,701 6,68

Nilai Risiko
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3 C1 Melemahnya daya dukung 
tanah dasar 

12,5 25 40,62 21,87 dialihkan 

4 D1  Muka air tanah yang 
tinggi  

15,62 28,12 37,5 18,75 dialihkan  

5 E1  Perubahan cuaca yang 
tidak menetu (hujan, 
angin). 

50 9,375 9,375 31,25 diterima 

6 A2 Banjir  12,5 21,87 40,62 25 dialihkan 

7 B2 Tanah longsor 3,125 28,125 46,87 2,87 dialihkan 

8 C2 Gempa Bumi 9,375 15,62 56,25 18,75 dialihkan  

9 D2 Erosi 6,25 15,62 50 28,12 dialihkan 

10 E2 Kondisi Cuaca 50 25 6,25 18,75 diterima  

11 A3 Kualitas pekerjaan  31,25 9,375 0 59,37 dihindari 
 

No. Event Variabel 

Respon (%) 

Keterangan  Diterima  
(1) 

Dikurangi  
(2) 

Dialihkan 
(3) 

Dihindari  
(4) 

12 B3 Tenaga kerja dan 
produktivitas peralatan 

6,25 28,12 6,25 59,37 dihindari 

13 C3 Lama waktu penanganan 
oleh pihak ketiga  

0 28,12 15,62 56,25 dihindari 

14 D3 penggunaan safety pada 
proyek  

9,75 28,12 3,125 59,37 dihindari 

15 E3 Terjadinya kecelakaan di 
lokasi proyek 

0 37,5 0 62,5 dihindari 

16 F3 Manajemen sumber daya 
manusia yang tersedia  

6,25 37,5 3,125 50 dihindari 

17 G3 Proses pengawasan proyek 3,125 16,27 9,375 53,12 dihindari 

19 I3 Pengalaman manajemen  6,25 37,5 3,125 53,12 dihindari 

20 A4 Suku bunga bank 
meningkat/turun  

15,62 28,12 9,375 46,87 dihindari 

21 B4 Lama waktu pembayaran 
kontrak  

3,125 40,62 0 56,25 dihindari 

22 C4 Krisis ekonomi  28,12 15,62 25 31,25 dihindari 

23 D4 Masalah pembayaran pajak 3,25 50 9,375 37,5 dikurangi 

24 E4 Terjadinya inflasi  25 6,25 6,25 62,5 dihindari 

25 A5 Produktifitas tenaga kerja. 6,25 37,5 3,125 53,12 dihindari 

26 B5 Pemogokan tenaga kerja  0 12,5 0 56,25 dihindari 

27 C5 Kekurangan jumlah tenaga 
kerja 

0 12,5 0 56,25 dihindari 

28 D5 Perselisihan tenaga kerja  3,125 37,5 6,25 53,12 dihindari 

29 E5 Tenaga kerja yang tidak 
punya skill / kemampuan  

6,25 53,12 6,25 34,37 dikurangi 

30 F5 Permintaan kenaikan upah 
lembur 

0 34,37 0 65,62 dihindari 

31 G5 Keterlambatan dalam 
melihat masalah. 

18,75 43,75 6,25 31,25 dikurangi 
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32 A6 Kenaikan harga material. 46,87 15,62 9,375 28,12 diterima 

33 B6 Keterlambatan material 
dari supplier. 

9,375 46,87 3,125 40,62 dikurangi 

34 C6 Persediaan material yang 
kurang 

9,375 28,12 6,25 56,25 dihindari 

35 D6 Kualitas peralatan yang 
digunakan kurang 

3,125 53,12 3,125 40,62 dikurangi 

36 E6 Peralatan yang tidak sesuai 
dengan kondisi kerja  

3,125 50 6,25 40,62 dikurangi 

37 F6 Kerusakan peralatan mesin  3,125 53,12 9,375 34,37 dikurangi 

38 G6 Volume Material yang 
dikirim volumenya tidak 
tepat 

15,62 31,25 3,125 50 dihindari 

 
 

No. Event Variabel 

Respon (%) 

Keterangan  Diterima  
(1) 

Dikurangi  
(2) 

Dialihkan 
(3) 

Dihindari  
(4) 

40 I 6 Pencurian terhadap 
material. 

9,375 50 3,125 37,5 dikurangi 

41 A7 Kesulitan penggunaan 
desain  

6,25 59,37 3,125 31,25 dikurangi 

42 B7 Perubahan spesifikasi oleh 
owner 

3,125 34,37 3,125 59,37 dihindari 

43 C7 Metode pelaksaan yang 
salah  

6,25 59,37 3,125 31,25 dikurangi 

44 D7 Over kualitas 6,25 50 6,25 37,5 dikurangi 

45 E7 Perluasan lingkup 
pekerjaan.  

3,125 53,12 6,25 37,5 dikurangi 

46 F7 Data dan informasi proyek 
tidak sesuai / kurang  

3,125 59,37 0 37,5 dikurangi 

47 G7 Item pekerjaan lump sum 
yang tidak terinci sehingga 
dapat memperbesar niali  

3,125 62,5 3,125 31,25 dikurangi 

48 H7 Peralatan yang kurang  9,375 15,62 48,87 28,125 dialihkan 

49 A8 Kekacauan yang 
diakibatkan oleh 
masyarakat. 

0 37,5 6,25 56,25 dihindari 

50 B8 Kejahatan/ kriminalitas  6,25 15,62 12,5 65,62 dihindari 

51 C8 Kesalahan warga  9,375 34,37 3,125 53,12 dihindari 

52 D8  Kebijakan pemerintah 
terhadap jasa konstruksi 
yang kurang 

9,375 43,75 9,375 37,5 dikurangi 

53 E8 Penyalahgunaan 
Wewenang 

9,375 34,37 3,125 46,87 dihindari 

54 A9 Dokumen yang tidak 
lengkap 

9,375 40,62 3,125 46,87 dihindari 

55 B9 Ketidak jelaskan pasal-
pasal dalam kontrak 

15,62 46,87 3,125 34,37 dikurangi 
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56 C9 Penanganan kontrak  12,5 53,12 6,25 28,125 dikurangi 

57 D9 Pembuatan dokumen 9,375 53,12 6,25 31,25 dikurangi  

58 E9 Ketentuan kontrak  15,62 50 6,25 34,37 dikurangi 

59 F9 Ketidakpastian hukum 9,375 28,125 3,125 56,25 dihindari 

60 G9 Pemutusan kerja sepihak. 12,5 31,25 3,125 53,12 dihindari 

Sumber : Hasil olahan 2010 
 
Kecenderungan responden dalam merespon risiko, berdasarkan analisis diatas dapat dikelompokkan sesuai 
alternatif jawaban respon yang dilakukan oleh 
responden, yaitu : 
1. Yang termasuk dalam respon risiko diterima antara lain : (A6) risiko kenaikan harga material, (E1) risiko 

perubahan cuaca yang tidak menentu (hujan, angin) dan (E2) risiko kondisi cuaca. 
2. Untuk kelompok risiko yang termasuk dalam respon dikurangi antara lain : risiko (A1) risiko kesulitan 

transportasi alat berat kelokasi, (D4) risiko masalh pembayaran pajak, (E5) risiko tenaga kerja yang tidak 
punya sill/kemampuan, (G5) risiko keterlambatan dalam melihat masalah, (B6) risiko keterlambatan 
material dari supplier,  (D6) risiko kualitas peralatan yang digunakan standart, (E6) risiko peralatan yang 
tidak sesuia dngan kondisi, (F6) risiko kerukan peralatan mesin, (H6) risiko kesulitan mendapatkan 
material dan peralatan, (I6) risiko pencurian terhadap material, (A7) risiko kesulitan penggunaan desain, 
(C7) risiko metode pelaksanaan yang salah, (D7) risiko over kualitas, (E7) risiko perluasan lingkup 
pekerjaan, (F7) risiko data dan informasi proyek tidak sesuai/kurang, (G7) risiko Item pekerjaan lump 
sum yang tidak terinci sehingga dapat memperbesar nilai, (D8) risiko kebijakan pemerintah terhadap jasa 
konstruksi yang kurang, (B9) risiko ketidakjelasan pasal-pasal dalam kontrak, (C9) risiko penanganan 
kontrak (D9) risiko pembuatan dokumen, dan yang terakhir (E9) risiko ketentuan kontrak. 

3. Kelompok respon risiko yang termasuk dialihkan adalah: (B1) risiko perbedaan kondisi tabah 
dasar/heterogenitas, (C1) risiko melemahnya daya dukung tanah dasar, (D1) risiko muka air tanah yang 
tinggi, (A2) risiko banjir, (B2) risiko tanah longsor, (C2) risiko gempa bumi, (D2) risiko erosi dan 
terakhir (H7) risiko peralatan yang kurang.  

4. Kelompok respon dengan alternative jawaban dihindari mendapat tanggapan yang paling banyak dari 
responden. Hampir separuh variable risiko ditangani dengan respon dihindari. Antara lain : (A3) risiko 
kualitas pekerjaan yang kurang , (B3) risiko tenaga kerja dan produktivitas peralatan, (C3) risiko lama 
waktu penanganan oleh pihak ketiga, (D3) risiko penggunaan safety pada proyek kurang, (E3) risiko 
terjadinya kecelakaaan dilokasi proyek, (F3) risiko manajemen sumber daya manusia yang kurang, (G3) 
risiko proses pengawasan proyek tidak berjalan dengan baik, (H3) risiko ketrampilan pekerja yang 
dimiliki kurang, (I3) risiko pengalama manajemen yang kurang, (A4) risiko suku bunga bank 
meningkat/turun, (B4) risiko lama waktu untuk pembayaran kontrak, (C4) risiko krisis ekonomi, (A5) 
produktivitas tenaga kerja yang kurang, (B5) risiko pemogokan tenaga kerja, (C5) risiko kekurangna 
tenaga kerja, (D5) risiko perselisihan tenaga kerja, (F5) resiko permintaan kenaikan upah lembur, (C6) 
risiko persediaan material yang kurang, (G6) risiko volume material yang dikirim volumenya tidak tepat, 
(B7) risiko perubahan spesifikasi oleh owner, (A8) risiko kekacauan yang diakibatkan oleh masyarakat, 
(B8) risiko kejahatan/kriminalitas, (C8) risiko kesalahan warga, (E8)  risiko penyalahgunaan wewenang, 
(A9) risiko dokumen yang tidak lengkap, (F9) risiko ketidakpastian hukum, (G9) risiko pemutusan kerja 
sepihak.  

 
4.8  Pembahasan/Diskusi 
4.8.1 Penilaian Terhadap Risiko yang Terjadi Di Jayapura Propinsi Papua 
  Pada umumnya di lapangan tidak pernah dijumpai suatu proyek konstruksi yang semua proses 
pelaksanaannya berjalan sesuai dengan perencanaan, terutama bagi proyek peningkatan jalan. Hal ini 
disebabkan adanya risiko-risiko dalam setiap proyek yang identifikasi dan penanganannya belum terlaksana 
dengan baik. Kontraktor perlu mengetahui risiko-risiko dengan peringkat paling tinggi yang harus segera 
diselesaikan. Pada rangking risiko seperti dalam Tabel 5. terlihat risiko-risiko teratas dengan perhitungan 
berdasarkan analisis statistik deskriptif, yang diambil sepuluh risiko tertinggi, antara lain : 
1. Risiko keterlambatan material. Risiko ini merupakan risiko pada peringkat pertama, yang sering terjadi 

pada proyek peningkatan jalan di jayapura propinsi Papua menurut persepsi 32 responden. Risiko ini 
menjadi prioritas utama dan dianggap penting oleh kontraktor karena risiko keterlambatan mate material  
dengan nilai risiko 8,42 yang mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. 
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2. Risiko persediaan material. Risiko ini berada pada peringkat kedua dan menjadi prioritas kedua dalam 
penanganan risiko yang dilakukan kontraktor, dengan nilai risiko sebesar 8.15. Dimana risiko ini 
menyebabkan keterlambatan proyek dan tujuan proyek menjadi tidak terpenuhi. 

3. Risiko kesulitan penggunaan desain. Risiko kesulitan penggunaan desain merupakan risiko pada 
peringkat ketiga dengan nilai risiko sebesar 7,96. Risiko ini sangat berpengaruh pada  pelaksanaan proyek 
peningkatan jalan di Jayapura Papua. 

4. Risiko Volume material yang dikirim volume tidak tepat, dalam pengiriman volume material selalu ada 
faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi tersebut. Sehingga terjadi kehilangan material pada saat 
pengiriman. Risiko ini termasuk peringkat keempat dalam analisis risiko dengan nilai sebesar 7,75. 

5. Risiko perubahan spesifikasi oleh owner. Dalam pelaksanaan proyek perubahan spesifikasi material, 
maupun desain sangat berpengaruk utk pelaksanaan, Sehingga akan menghambat waktu penyelesaian 
proyek. Risiko dengan nilai sebesar 7,61 ini berada pada peringkat kelima dalam analisis risiko yang 
dilakukan. 

6. Risiko kesulitan mendapatkan material dan peralatan adalah kondisi lokasi pekerjaan yang jauh dari 
Quarry dan pemukiman mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan material dan suku cadang peralatan 
sangat susah, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan. Risiko ini berada pada 
peringkat keenam dengan nilai risiko sebesar 7,43. 

7. Risiko kenaikan harga material adalah apabila terjadi kenaikan harga material khusunya di jayapura maka 
sangat berpengaruh pada nilai dan waktu pelaksaan proyek peningkatan jalan nanti. 7,12 ini berada pada 
peringkat ketujuh dalam analisis risiko yang dilakukan. 

8. Risiko over kualitas yang ada bias mengakibatkan pelaksaan pekerjaan tidak sesuai atau tidak diharapkan, 
Sehingga terjadi pembengkakan biaya. Risiko Over kualitas merupakan risiko pada peringkat kedelapan 
dengan nilai sebesar 6,76. 

9. Risiko kerusakan peralatan mesin adalah dengan adanya kerusakan peralatan mesin maka pekerjaan 
terjadi kemunduran tidak sesuai dengan rencana awal. Risiko ini berada pada peringkat kesembilan 
dengan nilai risiko sebesar 6,70. 

10. Risiko melemahnya daya dukung tanah, dengan topografi yang ada bahwa daya kondisi tanah yang ada 
dilokasi sangat jelek, sehingga perlua ada perbaikan tanah. Risiko dengan nilai sebesar 6,68 ini berada 
pada peringkat kesepuluh dalam analisis risiko yang dilakukan dan menjadi prioritas terakhir dalam 
penanganan yang dilakukan kontraktor. 

 
4.8.2 Respon Terhadap Risiko yang Terjadi Pada Proyek Peningkatan jalan 
  Berdasarkan hasil analisis respon risiko yang telah dilakukan, diperoleh sepuluh besar respon risiko 
dengan nilai tertinggi yang diperhatikan kontraktor pada proyek gedung di Jayapura Propinsi Papua menurut 
pendapat para responden, antara lain : 
1. Respon terhadap risiko keterlambatan material dari supplier. Sebagian besar responden mengatakan 

bahwa respon tersebut ditangani dengan cara dikurangi yaitu sebesar 62,5 %. Menurut kontraktor hal ini 
dilakukan karena pengiriman material yang terlambat sehingga mengakibatkan keterlamabatan dalam 
penyelesaiaan pekerjaan.  

2. Respon terhadap risiko persediaan material yang kurang. Responden mengatakan bahwa penanganan 
yang sering dilakukan adalah dengan menghindari risiko tersebut. Dengan respon sebesar 56,25 % terlihat 
lebih dominan dari pada respon yang lain. Kontraktor menganggap dengan adanya risiko ini bisa 
menghambat pekerjaan lainnya, sehingga risiko ini dihindari.  

3. Respon terhadap risiko kesulitan penggunaan desain. Penanganan yang lebih dominan adalah dengan cara 
dikurangi. Yaitu sebesar 53,12 %.. Penanganan untuk risiko ini adalah dengan menggunakan staf  atau 
tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalan desain tersebut sehingga kontraktor tidak mengalami 
kerugian akibat terlambatnya pelaksanaan proyek. 

4. Respon terhadap risiko volume material yang dikirim volumenya tidak tepat yaitu sebesar 46,78 % 
merupakan jawaban dari responden yang paling dominan adalah dihindari. Dimana kontraktor 
menganggap bahwa risiko ini juga menyebabkan keterlambatan proyek diakibatkan karna perhitungan 
yang salah untuk volume material tersebut. 

5. Respon terhadap risiko perubahan spesifikasi oleh owner merupakan respon dengan nilai sebesar 50 % 
menunjukkan bahwa penanganan yang paling dominan adalah dihindari. Hal ini dianggap mengganggu 
dalam pelaksanaan pekerjaan karena perubahan spesifikasi yang tidak tentu dari kesepakatan awal oleh 
owner ke kontraktor. 
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6. Respon terhadap risiko kesulitan mendapatkan material dan peralatan adalah sebesar 37,5% dimana 
responden lebih dominan memilih cara penanganan dikurangi. Menurut kontraktor hal ini perlu dikurangi 
karena kondisi lokasi pekerjaan yang jauh dari lokasi, sehingga material dan peralatan digunakan sesuai 
dengan volume dan fungsi pada pekerjaan itu sendiri.  

7. Respon terhadap risiko kenaikan harga material adalah risiko dengan nilai respon sebesar 46,87 % yang 
artinya, banyak responden lebih dominan memilih penanganan dengan cara diterima. Karena rata-rata di 
Papua bahan material khususnya aspal dikirim dari luar, diakibatkan karna biaya2 pengiriman dan 
transportasi yang membawa material aspal, sehingga harga aspal selalu tidak tetap sesuai jenisnya. 

8. Respon terhadap risiko over kulaitas memiliki nilai respon sebesar 59,12% yang artinya responden 
memberikan penanganan dengan cara dikurangi risiko tersebut. Menurut kontraktor risiko ini memang 
harus dikurangi karena berpengaruh terhadap pekerjaan-pekerjaan selanjutnya, sehingga over kualitas 
harus dikurangi. 

9. Respon terhadap risiko kerusakan peralatan mesin dokumen mempunyai nilai respon sebesar 53,12% 
yang artinya responden menjawab cara penanganan risiko yang paling dominan adalah dengan 
mengurangi risiko tersebut. Seharusnya jika risiko dikurangi untuk mempercepat pekerjaan selanjutnya. 

10.Respon terhadap risiko melemahnya daya dukung tanah dasar bagi responden merupakan risiko yang 
harus dialihkan, dengan nilai respon sebesar 69,23 % menjadi penanganan yang paling dominan. Diakibatkan 
tanah dasar yang jelek maka jalan yang ada selalu mengalami penurunan disebabkan karena beban yang 
lewat di jalan over lood, sehingga banyak lu 
 
5.  KESIMPULAN  
Pembahasan dalam babini dibagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini 
merupakan hasil penelitian secara keseluruhan, sedangkan saran yang dimaksud adalah saran terhadap hal-hal 
yang perlu dilakukan agar hasil penelitian ini dapat diaplikasikan termasuk saran terhadap hal-hal yang harus 
diperhatikan pada penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 
 
5.1 Kesimpulan Terhadap Hasil Analisis 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, baik pada kajian literatur, maupun hasil pengolahan data 
wawancara dan kuesioner dari para responden, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1.   Pada penelitian ini hasil identifikasi variabel risiko dan pengolahan data pada 60 variabel risiko dari 

responden mengatakan bahwa terdapat sepuluh risiko-risiko yang mempengaruhi kontraktor dimana 
risiko tersebut berada pada peringkat teratas, yaitu : (1) keterlambatan material dari supplier; (2) Risiko 
persediaan material; (3) Risiko kesulitan untuk penggunaan desain; (4) Risiko volume material yang 
dikirim volumenya tidak tepat; (5) Risiko perubahan spesifikasi oleh owner; (6) Risiko kesulitan 
mendapatkan material dan peralatan, (7) Risiko kenaikan harga material; (8) Risiko over kualitas; (9) 
Risiko kerusakan peralatan mesin; (10) Risiko melemahnya daya dukung tanah dasar. 

2. Respon risiko yang banyak dilakukan oleh responden adalah menghindari dan mengurangi risiko.  
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Pasar Baru Muara Labuh telah selesai dibangun pada tahun 1997, guna mewujudkan pasar yang 
memenuhi aspek keamanan, kelayakan, dan bersih. Hal ini dilakukan karena Pasar Lama tidak 
memungkinkan untuk diperluas dan dikembangkan karena terbatasnya lahan dan dikelilingi oleh kawasan 
permukiman, perkantoran, dan pendidikan. Belum lagi kondisi bangunan yang rusak, minimnya sarana 
prasarana penunjang pasar, serta pemakaian jalan untuk aktivitas perdagangan. Ternyata sampai saat ini Pasar 
Baru tersebut tidak berfungsi optimal, terlihat dengan aktifitas perdagangan yang terjadi hanya pada hari-hari 
pekan saja di Pasar Baru tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi optimalisasi fungsi Pasar Baru Muara Labuh 
dengan cara menganalisis tingkat kepuasan yang dirasakan pengguna terhadap Pasar Baru dan Pasar lama; 
Kemudian melakukan analisis keunggulan bersaing untuk mengetahui faktor-faktor yang merupakan 
kelebihan dan kekurangan Pasar Baru; Menentukan posisi strategis pasar dengan matrik EFI dan EFE; 
Merumuskan alternatif strategi menggunakan matrik  SWOT; dan akhirnya mengusulkan prioritas strategi 
terpilih  hasil  analisis matrik perencanaan strategi kuantitatif (QSPM). 

Hasil analisis keunggulan bersaing menunjukkan bahwa Pasar Baru memiliki kelebihan : 1) Kondisi 
bangunan pasar yang baik, 2) dekat dengan terminal, 3) tempat parkir tersedia, 4) gudang penyimpanan 
barang tersedia. Sedangkan kekurangan yang dimiliki Pasar Baru  1) tidak dilewati alat transportasi, 2) jauh 
dari kawasan perkantoran, 3) jauh dari perbankan, 4) jauh dari pemukiman, 5) harga/sistem pembayaran sewa 
ruang, 6) sarana komunikasi/listrik/air belum tersedia. Matrik EFE dan EFI menghasilkan posisi strategi SO 
(Agresif) dengan fokus strateginya menggunakan keseluruhan potensi yang ada untuk merebut peluang. 
Selanjutnya menggunakan Matrik SWOT dan QSPM diperoleh urutan prioritas strategi berdasarkan daya 
tarik relatifnya.  

 
Kata Kunci  : Strategi Optimalisasi, Analisis Keunggulan Bersaing, Matrik SWOT, QSPM. 
 
PENDAHULUAN. 

Otonomi Daerah bermula dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut terjadi perubahan yang 
sangat mendasar dalam sistem pengelolaan negara yang selama ini bersifat sentralistik menjadi bersifat 
desentralistik. Peran pemerintah pusat tentu akan semakin kecil sebaliknya peran pemerintah daerah akan 
semakin besar dalam pembangunan wilayahnya. 

Sebagai implikasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Pemerintah daerah dituntut memiliki 
kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya, oleh karena itu pemerintah daerah 
harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya, sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tersebut. Hal ini menuntut Pemerintah daerah untuk 
melakukan perubahan mendasar dalam mengelola daerahnya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan 
investasi dan aset daerah. 

Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Solok Selatan masih belum memenuhi harapan, selain 
kurangnya pengelolaan dalam pemanfaatan aset juga masih banyaknya aset yang belum optimal bahkan tidak 
berfungsi sama sekali sesuai dengan perencanaannya. Diantara sekian banyak aset tersebut salah satunya 
adalah Pasar Baru Muaralabuh. 

Pasar terbentuk sebagai akibat dari pola kehidupan manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,  manusia melakukan sistem pertukaran barang dan 
jasa yang dilakukan pada suatu tempat yang disebut pasar. Kompleksitas kebutuhan membuat kompleksitas 
jumlah baik orang, jenis barang, cara pertukaran, dan tempat yang semakin luas. Kemajuan teknologi juga 

                                                
  Mahasiswa Pascasarjana FTSP ITS - Surabaya  
**)  Dosen Teknik Sipil FTSP - ITS Surabaya  
 



 
 
 

D-62 
ISBN : 978-979-18342-2-3 

membuat definisi pasar berubah dimana pasar tidak lagi hanya sebagai tempat dimana terjadi kontak 
langsung antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi jual beli, dalam paradigma baru pasar lebih 
berorientasi kepada transaksi antara pembeli dan penjual tanpa perlunya kontak langsung antara penjual dan 
pembeli. Walaupun definisinya bertambah luas, definisi pasar sebagai tempat fisik bertemunya penjual dan 
pembeli tetap masih bertahan (Kotler, 2009). 

Pasar Lama Muaralabuh yang mempunyai luas 1,5 ha, merupakan pusat perekonomian yang terbesar 
dan tertua di Kabupaten Solok Selatan yang tetap eksis sampai saat ini. namun seiring dengan kemajuan 
pembangunan sangat dirasakan bahwa Pasar Lama sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai sebuah pasar 
yang memenuhi aspek keamanan, kelayakan dan bersih. Pasar ini tidak akan mampu menanggung beban 
pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah pedagang dan jumlah kendaraan yang cenderung 
meningkat setiap tahun. Ketidak mampuan ini disebabkan lokasi pasar yang sempit dan terbatas karena 
disekitar pasar terdapat kawasan pemukiman, pendidikan dan perkantoran yang cukup padat. Solusi yang 
dirancang Pemerintah adalah membangun sebuah pasar yang nantinya direncanakan akan berfungsi sebagai 
pengganti Pasar Lama.  

Pembangunan Pasar Baru Muara Labuh selesai pada tahun 1997 dengan fasilitas utama berupa 
toko/kios berjumlah 128 unit, 10 unit los yang dapat ditempati 224 pedagang, 4 unit gudang dan areal yang 
cukup luas untuk pedagang tenda/lapak-lapak. Pasar ini dibangun diatas tanah seluas 5 ha yang berjarak 700 
m dari Pasar Lama, dengan harapan dapat menjadi sebuah pasar yang memenuhi aspek keamanan, kelayakan 
dan bersih, serta dapat berkembang menjadi pasar yang mengikuti perkembangan dan selera konsumen 
sehingga menjadi pasar penting yang dapat menarik minat masyarakat Solok Selatan dan kabupaten tetangga 
untuk berbelanja di Muaralabuh. Namun Pasar Baru ini tidak dapat menggantikan fungsi Pasar Lama, 
pengguna pasar tetap saja melakukan aktifitas perdagangan di Pasar Lama Muara Labuh. 

Sebagai upaya menunjang berfungsinya Pasar Baru, Pemerintah Daerah pada tahun 2006 membangun 
sebuah terminal angkutan umum yang berada di sisi Timur Pasar Baru dan kemudian pada tahun 2007 
Pemerintah Daerah kembali membangun jalan melingkari Pasar Baru tersebut. 

Harapan pemerintah ternyata belum bisa tercapai hanya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas 
tersebut. Pasar Baru belum bisa merealisasikan fungsinya sebagai lokasi dan tempat aktifitas perdagangan. 
Kegiatan atau aktifitas perdagangan masih dilakukan di Pasar Lama, dari 128 kios yang telah dibangun hanya 
sekitar 86% yang sudah disewa. Dan hanya sekitar 54% dari toko yang telah disewa tersebut dibuka setiap 
hari, sedangkan sisanya dibuka hari Senin dan Kamis yang merupakan hari pekan di Muara Labuh. 
Sementara hari-biasa pedagang lebih senang membuka tokonya yang di Pasar Lama.  

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk melihat faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi belum berfungsinya Pasar Baru Muaralabuh untuk menggantikan fungsi Pasar Lama 
Muaralabuh dan kemudian merumuskan strategi penyelesaian permasalahan yang tepat agar pedagang dan 
pengunjung pasar mau pindah ke Pasar Baru, sehingga Pasar Baru dapat berfungsi optimal menggantikan 
Pasar Lama Muaralabuh yang tentunya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli 
daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat. 
 
METODOLOGI 
1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari unsur pelaku 
dan pejabat yang terkait dengan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Baru Muara Labuh. Data 
primer diperoleh dengan menggunakan kuisioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari instansi 
terkait dan berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan dengan penelitian ini. 
 
2. Penyebaran Kuesioner 
Penyebaran kuesioner dilakukan tiga tahap : 
Tahap 1 : kuisioner kepada pengguna pasar yaitu pedagang dan pengunjung. Pedagang, yang berada di Pasar 
Lama, pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate stratified random sampling berdasarkan 
bangunan tempat usaha. Jumlah responden pedagang sebanyak 100 responden. Pengunjung, yang berada di 
Pasar Lama, pengambilan sampel menggunakan teknik sampling aksidental. Jumlah responden pengunjung 
sebanyak 100 responden.  
Tahap 2 : kuisioner kepada pejabat penentu kebijakan berupa bobot dan rating faktor strategis, dilakukan 
untuk mengetahui tingkat  kepentingan faktor tersebut terhadap kinerja pelayanan dan operasional pasar. 
Pembobotan dan rating diperoleh dari data kuisioner yang diberikan kepada 6 orang responden, yaitu Kepala 
Bappeda, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas PPKAD, Kepala Kantor Perhubungan 
dan Kabid. Pengelolaan Aset Daerah pada DPPKAD 
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Tahap 3 : kuisioner kepada pejabat penentu kebijakan untuk menentukan nilai daya tarik relatif (relative 
attractiveness) setiap set alternatif strategi yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pasar Baru 
Muara labuh. Pemberian nilai daya tarik relatif diperoleh dari data kuisioner yang diberikan kepada 6 orang 
responden, yaitu Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas PPKAD, 
Kepala Kantor Perhubungan dan Kabid. Pengelolaan Aset Daerah pada DPPKAD. 
 
 
3. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ditentukan dari hasil kajian pustaka, penelitian terdahulu, pengamatan kondisi 
eksisting dan wawancara kepada para ahli dan expert yang terkait dengan pelayanan umum dan operasional 
Pasar Muara Labuh. Variabel kuisioner kepada pengguna pasar, secara umum ditinjau dari aspek lokasi, 
sosial, harga/produk dan fasilitas. 

 
Sub variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Variabel Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian pengguna pasar  

dalam keputusan pemilihan tempat berdagang dan tempat berbelanja 

Pengunjung Pedagang 

1. LOKASI 1. LOKASI 
1.1. Akses jalan dari/ke pasar 1.1. Akses jalan dari/ke pasar 

1.2. Dilewati alat transportasi/angkutan umum  1.2. Dilewati alat transportasi/angkutan umum  

1.3. Dekat terminal 1.3. Dekat terminal 

1.4. Dekat dengan permukiman 1.4. Dekat dengan permukiman 

1.5. Dekat dengan perbankan 1.5. Dekat dengan perbankan 

1.6. Dekat dengan perkantoran 1.6. Dekat dengan perkantoran 

2. SOSIAL 2. SOSIAL 
2.1. Kenyamanan lingkungan pasar 2.1. Kenyamanan lingkungan pasar 

2.2. Ada petugas keamanan pasar 2.2. Ada petugas keamanan pasar 

2.3. Bebas dari copet 2.3. Bebas dari copet 

3. HARGA/PRODUK 3. HARGA/PRODUK 
3.1. Kelengkapan barang 3.1. Harga sewa ruang 

3.2. Kualitas barang baik 3.2. Sistem pembayaran sewa 

3.3. Harga barang murah  

4. FASILITAS 4. FASILITAS 
4.1. Kondisi bangunan pasar 4.1. Kondisi bangunan pasar 

4.2. Listrik/penerangan 4.2. Listrik/penerangan 

4.3. Tempat parkir 4.3. Tempat parkir 

4.4. Sarana komunikasi 4.4. Sarana komunikasi 

4.5  Penampungan sampah 4.5  Penampungan sampah 

4.6. WC Umum 4.6. WC Umum 

4.6. Jaringan air bersih 4.7. Jaringan air bersih 

 4.8. Gudang tempat penyimpanan barang 

Sumber : kajian pustaka dan pengamatan lapangan  
 
4. Proses Pengolahan Data  
4.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu alat ukur mampu mengukur apa yang 
seharusnya, sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji reliabilitas 
dilakukan untuk melihat konsistensi butir-butir pertanyaan bila pertanyaan tersebut dijawab dalam waktu 
yang berbeda/berulang. 
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4.2. Analisis Faktor-Faktor yang Menjadi Kelebihan dan kekurangan Pasar Baru 
Analisis dilakukan untuk mengetahui subvariabel yang menjadi kekurangan dan kelebihan Pasar Baru 

dibandingkan pesaingnya yakni Pasar Lama Muara Labuh, berdasarkan hasil kuisioner harapan dan persepsi 
pengguna pasar yang disusun menggunakan skala Likert. Sedangkan variabel-variabel yang diujikan dari 
faktor lokasi, sosial, harga/produk dan fasilitas yang telah melewati uji validitas dan reliabilitas. 

 
Analisis ini dimulai dengan menganalisa tingkat kepuasan yang terjadi pada Pasar Baru dan Pasar 

Lama Muara Labuh, kemudian dilanjutkan dengan menghitung selisih tingkat kepuasan yang terjadi pada 
kedua pasar tersebut. Selisih yang terjadi merupakan perbedaan kinerja yang dirasakan oleh pengguna pasar, 
dimana selisih yang bernilai positif merupakan kelebihan sedangkan yang bernilai negatif merupakan 
kekurangan dari Pasar Baru.  

 
4.3. Perumusan Strategi 

Metoda perumusan strategi optimalisasi fungsi Pasar Baru Muara Labuh mengacu kepada tahapan-
tahapan teknik perumusan strategi yang dikembangkan oleh David (2009). Tahapan perumusan strategi 
sebagai kerangka kerja adalah tahap input (the input stage), tahap pencocokan (the matching stage) dan 
tahapan keputusan (the decision stage).  

 
Untuk tahap input, digunakan matriks evaluasi faktor eksternal (EFE) dan matriks evaluasi faktor 

internal (IFE). Matriks EFE dan IFE diolah dengan menggunakan beberapa langkah analisis. Identifikasi 
faktor-faktor Eksternal dan Internal, langkah awal yang dilakukan adalah menjaring informasi dan 
mengidentifikasi faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan internal (kekuatan dan kelemahan) yang 
berhubungan dengan pengelolaan Pasar baru dengan melakukan diskusi dan wawancara menggunakan 
kuisioner kepada unsur pelaku atau pakar.  

 
Hasil identifikasi dan analisis kedua faktor-faktor di atas dan menjadi faktor penentu eksternal dan 

internal yang selanjutnya diberikan bobot dan peringkat (rating). Penentuan bobot dan peringkat 
menggunakan kuisioner dengan mengajukan hasil identifikasi faktor eksternal dan internal kepada pakar. 
Hasil yang didapat adalah diketahuinya posisi strategis dan strategi korporat (Grand Strategi) dari 
pengelolaan Pasar Baru.  

 
Setelah tahap input, dilanjutkan tahap pencocokan yang difokuskan untuk menghasilkan alternatif 

strategi yang layak dengan memadukan faktor eksternal dan internal hasil dari tahap input (matriks EFE dan 
IFE). Alat analisis dalam tahapan ini digunakan Matriks SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-
Threats). Matriks ini memadukan peluang dan ancaman yang dihadapi disesuaikan dengan kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki untuk menghasilkan empat alternatif strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, 
strategi WT dan strategi ST.  

 
Selanjutnya, tahap keputusan adalah tahap untuk menentukan alternatif strategi mana yang layak dan 

terbaik, dengan alat analisis Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM) atau Matriks Perencanaan 
Strategis Kuantitatif. QSPM menggunakan hasil analisis tahap input dan tahap pencocokan. Tahapan 
perumusan strategi ditunjukkan Gambar 1 berikut : 

 
Tahap 1 : The Input Stage 

Internal Factor Evaluation (IFE) 

Matrix 

Competitive Profile Matrix 

(CPM ) 

External Factor Evaluation 

(EFE) Matrix 
Tahap 2 : The Matching Stage 

Strategic Position and Action 

Evaluation (SPACE) Matrix 

Strenghts-Weaknesses-

Opportunity- Threats (SWOT) 

Internal-Exsternal (IE) Matrix 

 
Tahap 3 : The Decision Stage 

Quantitative Strategic Planning Matrix ( QSPM ) 

Gambar 1. Kerangka kerja analisis perumusan strategi (Fred R. David, 2009) 
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HASIL DAN DISKUSI 
 
1. Kekurangan dan Kelebihan Pasar Baru 

Berdasarkan analisis keunggulan bersaing dapat dirangkum faktor-faktor yang merupakan kelebihan 
dan kekurangan Pasar Baru menurut pengguna pasar (pedagang dan pengunjung), sebagaimana Tabel 2 
berikut : 

Tabel 2. Kelebihan dan kekurangan Pasar Baru menurut Pengguna Pasar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian pengguna pasar dalam keputusan pemilihan tempat 

berdagang dan tempat berbelanja 

Kelebihan Kekurangan 

1. Lokasi 1. Lokasi 
1 Dekat dengan terminal  1 Akses jalan dari/ke  pasar  

  2 Alat transportasi/angkutan umum  

  3 Dekat dengan permukiman  

  4 Dekat dengan perbankan  

  5 Dekat kawasan perkantoran  

2. Sosial 2. Sosial 

1 Kenyamanan lingkungan pasar  1 Ada petugas keamanan pasar  

2 Bebas dari copet    

3. Harga/Produk 3. Harga/Produk 
  1 Kelengkapan barang  

  2 Kualitas barang baik  

  3 Harga barang murah  

  4 Harga sewa ruang  

  5 Sistem pembayaran sewa ruang  

  6 Akses jalan dari/ke  pasar  

4. Fasilitas 4. Fasilitas 
1 Kondisi bangunan pasar   1 Listrik/Penerangan  

2 Tempat parkir  2 Sarana komunikasi  

3 Penampungan sampah  3 WC umum  

4 Gudang t. penyimpanan barang  4 Jaringan air bersih  

Sumber: hasil analisis 
 
2. Identifikasi faktor-faktor strategis internal dan eksternal  

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, analisis keunggulan bersaing dan wawancara dengan 
pejabat Pemda Solok Selatan diperoleh data dan informasi mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang 
berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dan operasional Pasar Baru Muara Labuh.  

Hasil identifikasi faktor internal meliputi faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) dan 
faktor eksternal meliputi faktor peluang (opportunities) dan ancaman (threats), sebagaimana paparan berikut : 

 
* Kekuatan(Strengths).  

a. Struktur/tupoksi pengelola pasar jelas. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 510.511.13-2009 tentang 

Penetapan Badan Komisi dan Pengelola Pasar di Kabupaten Solok Selatan, sudah diatur struktur 
organisasi dan  tugas serta tanggung jawab pengelolaan Pasar Baru.  

b. Jumlah staf pengelola pasar 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 510.511.13-2009 pengelolaan Pasar Baru 

dilaksanakan oleh Badan komisi Pasar dan Pengelola pasar . Badan Komisi pengelola pasar di beranggotakan 3 
orang staf kecamatan sungai Pagu, seorang sekretaris dan Camat Sungai Pagu sebagai ketua. Sedangkan 
Pengelola Pasar mempunyai lima anggota dengan bidang tugas masing-masing khusus bagian keamanan 
langsung dibawah pimpinan Kapolsek dan Koramil Sungai Pagu.  
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c. Kemampuan pengelolaan pasar. 
Dengan komposisi keanggotaan sebagaimana Keputusan Bupati Solok Selatan diatas, yang 

hampir seluruhnya merupakan PNS dan Aparat keamanan yang sudah menguasai bidang tugas 
masing-masing maka kemampuan pengelola merupakan keunggulan bagi Pasar Baru untuk 
berkembang. 

d. Kondisi bangunan 
Bangunan merupakan fasilitas utama yang harus terdapat  pada sebuah pasar. Kondisi 

bangunan yang baik/bagus dengan tata letak yang teratur merupakan salah satu daya tarik suatu pasar. 
Bangunan di Pasar Baru terdiri dari 8 blok kios dan 10 blok los yang semuanya dibangun diatas tahun 
1997, praktis kondisinya masih baik dan bagus. Yang perlu mendapat perhatian adalah perawatan dan 
pengecatan secara rutin/berkala agar kondisi ini dapat dipertahankan/ditingkatkan. (pengamatan 
lapangan dan analisis keunggulan bersaing)  

e. Tempat parkir  
Dengan areal seluas 5 Ha dan perencanaan tata letak pasar yang baik,  lokasi tempat parkir 

kendaraan sudah dipertimbangkan agar tidak mengganggu aktifitas perdagangan di lokasi pasar. 
tempat parkir utama di Pasar Baru berada di depan pasar. lahan yang dijadikan untuk parkir kendaraan 
memanjang di bagian depan seluas 0,3 ha.  (pengamatan lapangan dan analisis keunggulan bersaing)  

 
f. Teminal 

Terminal angkutan umum yang berada disisi Timur Pasar Baru mempunyai luas 2 Ha. 
bangunan terminal baik, namun sarana lain seperti listrik, telepon dan jaringan air bersih belum 
dimiliki. Dengan melengkapi sarana-sarana tersebut dan berfungsinya terminal ini pengguna jasa pasar 
tidak mengalami kesulitan untuk menuju dan pergi dari pasar. Dengan demikian, keberadaan terminal 
disamping pasar ini memiliki potensi yang besar sebagai penunjang aktifitas pengguna pasar di Pasar 
Baru. (pengamatan lapangan dan analisis keunggulan bersaing)  

 
* kelemahan (weaknesses 

a. Harga/sistem pembayaran sewa  
Harga dan sistem pembayaran sewa menyangkut nilai yang ditukarkan pedagang untuk 

mendapatkan hak memanfaatkan ruang usaha yang disewa di pasar. Harga yang terlalu tinggi akan 
membuat pedagang berfikir panjang terlebih dahulu, sebab mereka harus berhitung dengan potensi 
pembeli agar dapat menutupi sewa ruangnya. Harga sewa ruang di Pasar Baru menurut pedagang lebih 
mahal dibandingkan dengan Pasar Lama. (hasil analisa keunggulan bersaing) 

b. Kurangnya fasilitas penunjang pasar 
Fasilitas pasar adalah bagian dari prasarana/sarana fisik pasar dengan indikatornya sarana 

transportasi, tempat penampungan sampah, sarana jalan, terminal, WC umum, dan sarana 
telekomunikasi. Kehadiran fasilitas ini menimbulkan aspek kegiatan pasar antara lain jumlah barang, 
harga, kehadiran penjual maupun pembeli. Di Pasar Baru fasilitas-fasilitas ini sebagian sudah tersedia 
tetapi jaringan air bersih, listrik/penerangan, sarana komunikasi dan WC umum masih belum 
memuaskan pengguna pasar (hasil analisa keunggulan bersaing) 

c. Lokasi yang tidak strategis 
Sebuah pasar yang letaknya strategis akan lebih terjamin kelancaran penjualannya daripada 

yang letaknya di tempat yang kurang strategis. Selain jarak antara masyarakat yang diperkirakan akan 
berkunjung juga tidak terlalu jauh dan untuk mencapainya tersedia cukup fasilitas transportasi atau 
aksesibilitas yang lancar. Demikian juga faktor kedekatan dengan tata guna sekitar seperti dekat 
permukiman, perkantoran dan perbankan. 

Pasar baru walaupun sudah mempunyai akses jalan yang cukup baik, namun fasilitas 
transportasi dari/ke pasar masih belum memenuhi harapan pengguna pasar sehingga mengakibatkan 
pasar ini jarang dikunjungi. (hasil analisa keunggulan bersaing) 

d. Kelengkapan/harga barang tidak memuaskan 
Harga yaitu jumlah uang atau nilai yang ditukarkan konsumen terhadap barang atau jasa untuk 

mendapatkan manfaat. Pada umumnya konsumen akan lebih senang berbelanja ke pasar dimana 
barang-barang yang dijual bisa miring harganya dan barang-barang yang dijual lebih lengkap. Dengan 
demikian pelanggan lama dapat dipertahankan sekaligus juga menarik minat pelanggan baru. Kondisi 
inilah yang dimiliki Pasar Lama sehingga sehingga menyebabkan pengguna pasar lebih memilih 
beraktifitas di sana (hasil analisa keunggulan bersaing) 
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* Peluang (opportunities) 
a. Tingkat pendapatan penduduk yang semakin membaik 

Pertumbuhan ekonomi seluruh sektor Kabupaten Solok Selatan tahun 2008 menunjukkan 
angka positif dengan pertumbuhan yang lebih dari tahun 2007. Pada Tahun 2008 Pendapatan Daerah 
Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai 921,30 milyar rupiah, dibandingkan PDRB tahun 
2007 sebesar 817,87 milyar rupiah secara nominal mengalami kenaikan sebesar 12,65 persen. Dilihat 
dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 perekonomian Kabupaten Solok Selatan tumbuh 
sebesar 6,08 persen dari 514,76 milyar rupiah tahun 2000 menjadi 546,07 milyar rupiah pada tahun 
2007.  (BPS Kab. Solok Selatan, 2009).  

b. Pertambahan jumlah penduduk yang diakibatkan kelahiran dan migrasi. 
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2008 sebesar 1,35% yang berasal 

dari pertambahan penduduk secara alamiah (kelahiran) dan migrasi.  (BPS Kab. Solok Selatan, 2009). 
c. Kesesuaian lokasi dengan RTRW sebagai kawasan pengembangan kota perdagangan dan jasa 

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah otonom baru yang terbentuk dari hasil pemekaran 
kabupaten Solok berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2003. Dalam pengembangannya di 
masa mendatang, Pemerintah Daerah otonom baru tersebut memerlukan kebijakan dan strategi 
pengembangan yang mampu mengantisipasi tingkat pertumbuhan dan dinamika perkembangan 
wilayah 

Kebijakan Pemda Solok Selatan menetapkan Kecamatan Sungai Pagu, sebagai Wilayah 
Pengembangan 2 dan Muara Labuh sebagai pusat kegiatan dengan arahan menjadi kota jasa dan 
perdagangan (RTRW Kabupaten Solok Selatan, 2005).  

d. Dukungan kebijakan Pemda Solok selatan 
Berdasarkan Visi dan Misinya Pemda Solok Selatan menyusun serangkaian agenda 

pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menekankan pada isu-isu strategis. Agenda 
pembangunan memberikan arahan pengambilan keputusan strategis dalam jangka menengah (RPJMD 
2006-2010). Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana publik merupakan salah satu dari 5 
(lima) Agenda Pembangunan Kabupaten Solok  Selatan (RPJMD 2006-2010). 

e.     Dukungan Kebijakan Anggaran. 
Untuk mendukung visi dan misi sebagaimana tertuang dalam 5 (lima) agenda pembangunan 

Solok Selatan, Pemda dan DPRD dalam menyusun anggaran selalu menyediakan anggaran untuk 
operasional dan pemeliharaan Pasar Baru. (APBD 2005-2010). 

 
* Ancaman (threats), 

a. Permukiman dan perdagangan disekitar Pasar belum berkembang 
Pasar Baru yang selesai dibangun pada tahun 2007 berjarak 700 m dari Pasar Lama, alasan 

pemindahan pasar ini karena Pasar Lama sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan 
disebabkan disekeliling pasar terdapat kawasan permukiman, perkantoran dan pendidikan yang cukup 
padat. Dengan demikian jarak dari permukiman, perkantoran dan pendidikan sedikit lebih jauh 
dibandingkan dengan Pasar Lama, hal ini mengakibatkan pengguna pasar harus mengeluarkan 
tambahan biaya untuk menuju ke Pasar Baru. Perkembangan permukiman disekitar pasar tentunya 
membutuhkan biaya dan waktu yang lama. (pengamatan lingkungan pasar). 

b. Belum ada peraturan yang mendukung berfungsinya terminal yang ada di Pasar Baru. 
Terminal merupakan sarana/dan prasarana pendukung untuk berfungsinya sebuah pasar, karena 

dengan adanya terminal di dekat pasar yang berfungsi dengan baik maka secara otomatis masyarakat 
akan berkunjung ke pasar, sampai saat ini belum ada kebijakan yang dibuat Pemda agar terminal di 
Pasar Baru dapat berfungsi dan kendaraan   angkutan umum memasuki terminal di Pasar Baru. (Dinas 
Perhubungan Kab. Solok Selatan, 2009). 

c. Adanya pedagang toko hak milik yang tidak ingin pindah ke Pasar Baru. 
Kepemilikan tempat berdagang di Pasar Lama ada yang merupakan sewa dan ada yang 

merupakan hak milik (ruko), bagi sebagian pedagang yang kepemilikan tempat usahanya merupakan 
toko hak milik, tentunya mereka lebih senang dengan kondisi dan situasi di Pasar Lama, selain karena 
tidak perlu menyewa tempat berjualan juga sekaligus sebagai tempat tinggal. sehingga sebagian 
pedagang ini enggan untuk beraktifitas di Pasar Baru walaupun mereka juga sudah menyewa tempat 
berdagang di Pasar Baru. (wawancara dengan pedagang pasar). 
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Dengan mengevaluasi uraian penjelasan diatas didapatkan faktor faktor internal dan ekternal yang 
mempengaruhi kinerja pelayanan dan operasional Pasar Baru Muara Labuh, yang sekaligus merupakan isu 
utama yang harus direspons serta dikaji untuk perumusan strategi.  
3. Diagram Strategi 

Hasil identifikasi faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor strategis 
eksternal (peluang dan ancaman), selanjutnya dievaluasi menggunakan matrik evaluasi faktor internal (IFE) 
dan matrik evaluasi faktor eksternal (EFE). Dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan pembobotan dan 
penentuan peringkat (rating) terhadap masing-masing faktor. 

Rangkuman hasil evaluasi faktor strategis internal dan evaluasi faktor strategis eksternal, ditunjukkan 
Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Rangkuman Bobot dan Skor Bobot Faktor Internal-Eksternal 
No Evaluasi Faktor-Faktor Strategis Bobot Skor Bobot 

1 Internal   
  Kekuatan 0,57 2,13 
  Kelemahan 0,43 -1,38 
      
2 Eksternal   
  Peluang 0,62 2,25 
  Ancaman 0,38 -1,48 

Sumber: data diolah 
 

Dengan memetakan nilai faktor-faktor strategis internal dan eksternal, dapat diketahui Strategi 
Manajemen Korporat (Grand Strategi) Pengelolaan Pasar Baru, yaitu strategi SO dengan fokus strateginya 
menggunakan keseluruhan potensi yang ada untuk merebut peluang. Sebagaimana Gambar 2 berikut : 
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   Gambar 2. Diagram Strategi Pengelolaan Pasar Baru (data diolah) 
 
3. Formulasi Strategi  

Data tentang faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta data tentang faktor-
faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman bagi Pasar Baru perlu dijabarkan ke dalam rumusan 
langkah-langkah konkrit yang dapat diaplikasikan pada setiap unit kerja untuk mencapai peningkatan kinerja 
pengelolaan pasar. Menggunakan matrik SWOT diperoleh empat macam alternative strategi yaitu : Strategi 
S-O, Strategi W-O, strategi S-T dan strategi W-T, keempat strategi tersebut sebagai berikut : 
1.   Strategi  S - O  

Strategi ini adalah memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk menarik keuntungan dari 
peluang eksternal. Strategi yang dirumuskan dari matrik SWOT adalah : 

1. Memanfaatkan kinerja pengelolaan pasar untuk dapat menarik minat pengguna pasar 
beraktifitas di Pasar Baru. 

2. Memanfaatkan  fasilitas yang tersedia untuk menarik minat pengunjung melakukan aktifitas di 
Pasar Baru. 

Kelemahan Internal Kekuatan Internal 

Ancaman Eksternal 

Peluang Eksternal 

Strategi SO 
Memanfaatkan kekuatan 
internal untuk menarik 

keuntungan dari peluang 
eksternal 

Strategi ST 
Menggunakan kekuatan 
internal untuk mengatasi 

ancaman eksternal 

Strategi WO 
Memperbaiki kelemahan 

internal untuk 
memanfaatkan  peluang 

eksternal 

Strategi WT 
Mengurangi kelemahan   

dan menghindari 
ancaman eksternal  
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2.   Strategi W - O  

Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan 
dari peluang eksternal. Strategi pada kondisi ini dengan : 

1. Menambah jumlah personil keamanan di Pasar Baru.  
2. Melengkapi fasilitas pendukung operasional Pasar Baru dengan dukungan kebijakan Pemda. 
3. Mengembangkan trayek angkutan baru yang melewati pemukiman-perkantoran-perbankan dan 

Pasar Baru. 
3.   Strategi  S - T  

Strategi ini menggunakan menggunakan kekuatan internal sebuah organisasi untuk 
menghindari/mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi yang dirumuskan dari matrik SWOT 
adalah :  

1. Menggunakan kemampuan pengelola pasar untuk mensosialisasikan dan mempromosikan 
keberadaan Pasar Baru beserta kelebihan yang dimilikinya. 

2. Memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk menarik minat pedagang melakukan aktifitas di 
Pasar Baru. 

4.   Strategi W - T  
Strategi ini merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta 
menghindari ancaman eksternal. Langkah strategis yang dilakukan : 

1. Membuat peraturan terkait pengoperasian terminal dan  trayek angkutan yang melewati 
pemukiman-perkantoran-perbankan. 

2. Mengkaji ulang harga dan sistem pembayaran sewa. 
 

5.    Strategi Terpilih 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan QSPM untuk menentukan urutan prioritas strategi 

yang akan diterapkan dalam upaya optimalisasi fungsi Pasar Baru, didapatkan strategi mengembangkan 
trayek angkutan baru yang melewati pemukiman-perkantoran–perbankan dan Pasar Baru sebagai alternatif 
strategi yang paling menarik diterapkan, dengan nilai total daya tarik 4,91. strategi ini mendapat nilai 
tertinggi karena dapat mengambil hampir keseluruhan peluang yang ada dan sangat mendukung pelaksanaan 
strategi korporat (Grand Strategi) Pasar Baru yaitu strategi SO. 

 
Selengkapnya prioritas strategi hasil analisis QSPM yang  diurutkan berdasarkan nilai daya tarik 

relatifnya sebagai berikut :  
 

1. Mengembangkan trayek angkutan baru yang melewati permukiman – perkantoran – perbankan dan Pasar 
Baru. Strategi ini bertujuan memperbaiki kelemahan dengan cara mengambil keuntungan dari peluang 
yang ada, seperti peningkatan pendapatan dan pertumbuhan penduduk. Dengan trayek angkutan baru 
yang bisa menjangkau pemukiman penduduk,  diharapkan aksesibilitas yang selama ini menjadi masalah 
pokok bagi pengguna Pasar Baru dapat terselesaikan. Sehingga Pasar Baru akan berfungsi secara 
optimal. 

2. Melengkapi fasilitas pendukung operasional Pasar Baru dengan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah. 
Ketersediaan fasilitas merupakan salah satu penyebab pengguna pasar, khususnya pedagang tidak mau 
beraktifitas di Pasar Baru. Fasilitas pendukung yang menjadi prioritas untuk dilengkapi adalah jaringan 
listrik, jaringan air bersih dan sarana komunikasi. 

3. Menggunakan kemampuan pengelola pasar untuk mensosialisasikan dan mempromosikan keberadaan 
Pasar Baru beserta segala kelebihan yang dimilikinya. strategi ini bertujuan untuk menarik minat 
pengguna pasar khususnya pedagang agar mau beraktifitas di Pasar Baru, dengan menggunakan 
keseluruhan potensi yang ada dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait diharapkan tujuan ini 
dapat tercapai. 

4. Membuat peraturan terkait pengoperasian terminal di Pasar Baru dan  trayek angkutan yang melewati 
pemukiman-perkantoran-perbankan. Tujuan strategi ini agar ada ketegasan terhadap angkutan umum 
supaya memasuki terminal, diharapkan dengan berfungsinya terminal akan membuat Pasar baru juga 
berfungsi, karena letak terminal yang berdampingan dengan Pasar Baru. 
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KESIMPULAN 

Strategi yang menjadi prioritas dalam optimalisasi fungsi Pasar Baru Muara Labuh adalah  1) 
Mengembangkan trayek angkutan baru yang melewati permukiman – perkantoran – perbankan dan Pasar 
Baru, 2) Melengkapi fasilitas pendukung operasional Pasar Baru dengan dukungan kebijakan Pemerintah 
Daerah, 3) Menggunakan kemampuan pengelola pasar untuk mensosialisasikan dan mempromosikan 
keberadaan Pasar Baru beserta segala kelebihan yang dimilikinya, dan 4) Membuat peraturan terkait 
pengoperasian terminal di Pasar Baru dan  trayek angkutan yang melewati pemukiman-perkantoran-
perbankan.  

Keempat strategi prioritas seperti disebutkan di atas, pada saat pelaksaaannya disarankan agar dirinci 
(breakdown) menjadi program bidang dan program kerja masing-masing bidang. Sehingga strategi yang 
dituangkan dalam bentuk program implementasi dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Baru Muara Labuh 
menjadi lebih efektif, efisien dan terukur.  
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