
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara sederhana, analisis resiko atau risk analysis dapat diartikan sebagai sebuah 

prosedur untuk mengenali satu ancaman dan kerentanan, kemudian menganalisanya 

untuk memastikan hasil pembongkaran, dan menyoroti bagaimana dampak-dampak yang 

ditimbulkan dapat dihilangkan atau dikurangi. Analisis resiko juga dipahami sebagai 

sebuah proses untuk menentukan pengamanan macam apa yang cocok atau layak untuk 

sebuah sistem atau lingkungan (ISO 1799, “An Introduction To Risk Analysis”, 2012).

Pentingnya dalam mengkaji suatu risiko dikarenakan Sasaran dari pelaksanaan 

manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan 

dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal 

ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, 

manusia, organisasi dan politik. apabila risiko dihubungkan dengan kemungkinan 

terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata 

lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu 

merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.  

 Identifikasi risiko operasional dalam perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk  

 mengidentifikasikan  seluruh  jenis  risiko  yang  berpotensi  memengaruhi kerugian 

 perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan sehingga  

 perusahaan  harus  memperhatikan  faktor  internal  maupun  eksternal. Faktor  internal  

 yang harus diperhatikan adalah kompleksitas struktur organisasi perusahaan,

 lingkup aktivitas bisnis, kualitas sumber daya manusia, dan perubahan organisasi.   

 Sedangkan   faktor   eksternal   yang   diperhatikan  adalah fluktuasi  keadaan  ekonomi  

 perubahan  dalam  industri  dan  kemajuan  teknologi, keadaan politik sosial dan 

 kemungkinan bencana alam. Dampak yang terjadi dari adanya kegagalan operasional 

 adalah invoice  dibatalkan karena adanya keterlambatan bahan baku,   

 ketidaksesuaian   komposisi   bahan   karena   bahan  tersebut tidak sesuai dengan pesanan.



Perusahaan Rich Young Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

properti yang menyediakan penjualan dalam bentuk perumahan. Untuk dapat mencapai 

target yang diharapkan oleh perusahaan, tentunya banyak beberapa hambatan yang akan 

memperlambat jalannya invesatsi perusahaan tersebut, diantaranya banyak perusahaan 

properti lainnya yang akan menjadi persaingan untuk bisa mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Menanggapi dari pada hambatan tersebut, pihak manajemen perusahaan 

diwajibkan untuk mengantisipasi terjadinya hambatan adanya persaingan antara 

perusahaan properti lainnya. cara tersebut dapat ditingkatkan dengan memperbaiki dari 

segi masalah pembenaan waktu, biaya, maupun, kualitas yang lebih unggul. 

 Dari adanya 116 unit jumlah perumahan victory land dan hany baru terhuni sebanyak 66 

pelanggan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada perusahaan Rich Young 

Indonesia setelah didirikannya suatu bangunan perumahan yang hampir mencapai 100% 

perumahan tersebut sudah selesai terbangun,  hasil silaturahim dan seringnya diadakan 

suatu perkumpulan yang non- formal antar kepala keluarga menjawab, 75% warga 

perumahan merasa tidak nyaman atas kualitas bangunan tersebut. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan belum genap 100 hari bangunan rumah tersebut terhuni, sudah banyak 

setiap rumah yang mengajukan protes terhadap pihak pengembang perumahan 

bahwasannya rumah yang sudah mereka huni itu ada sudah ada yang mengalami 

kerusakan, serta masalah ketepatan waktu pemasangan aliran listrik(token) tidak sesuai 

dengan perjanjian yang sudah di informasikan oleh pihak pengembang perumahan 

sebelumnya, juga menjadi keluhan warga victory land. Tidak cukup hanya dikedua 

masalah ini saja, akses jalan perumahan  yang masih terbilang belum memadai menjadi 

sorotan dan perhatian warga setempat. 

 Dari permasalahan yang sudah diketahui pada perusahaan tersebut, sangat menunjukan 

adanya suatu indikasi kinerja yang buruk dan berdampak pada ketidaknyamanan para 

warga victory land, untuk itu terdapat beberapa aspek khususnya pada bidang operasional 

pembangunan perumahan yang akan menjadi pokok pembahasan atau kajian dari pada 

penelitian skripsi ini. Aspek-aspek tersebut terdiri dari 4 aspek diantaranya, aspek sumber 

daya manusia, aspek keuangan, aspek lingkungan, dan aspek teknologi.  



 Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui masalah apa yang paling 

berbahaya dari adanya indikasi yang melatar belakangi masalah pada perusahaan,  serta 

mengendalikan suatu risiko yang sebelumnya memiliki tingkat risiko yang tinggi, 

menjadi tingkat risiko yang rendah atau tidak menjadi ancaman bagi perusahaan. 

 Berdasarkan dari adanya permasalahan pada perusahaan Rich Young Indonesia tersebut, 

maka digunakan sebuah alat ukur yang dapat membantu mengetahui gambaran peta 

risiko perusahaan seperti apa, mengetahui tingkaan (level) risiko perusahaan, serta 

memberikan strategi penanganan khusus terhadap perusahaan. Metode atau alat ukur 

yang digunakan pada penelitian ini yakni pemetaan risiko dan model Key Risk Indicator

yang mempunyai peranan untuk meberikan informasi yang akurat terhadap adanya 

kemungkinan besar kecilnya suatu risiko itu dapat terjadi.



1.2 Perumusan Masalah Pokok 

Bagaimana cara menganalisis risiko atas pembangunan (investasi) proyek properti 

(perumahan) agar perusahaan antisipatif terhadap kejadian-kejadian di luar yang telah 

direncanakan, yang akan menggangu kelancaran dan kelangsungan pembangunan 

properti di PT Rich  Young Indonesia”. dari penjelasan tersebut maka terdapat beberapa 

rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: 

1. Risiko operasional pembangunan apa saja yang dihadapi oleh PT Rich Young yang           

    berkaitan  dengan proses pembangunan perumahan? 

2. Bagaimana gambaran atau tingkat (level) risiko operasional berdasarkan peta risko? 

3. Bagaimana strategi penanganan risiko operasional pembangunan yang diterapkan pada  

    PT Rich Young Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah,maka tujuan  penelitian tugas akhir tersebut adalah: 

1. Mengetahui aspek risiko apa saja yang berdampak bahaya tinggi pada perusahaan. 

2. Mendapat gambaran tentang peta (profil) risiko atas pembangunan properti oleh PT       

    Rich Young Indonesia yang mencakup tingkatan (level) risiko, yaitu berupa high risk

    dan  low risk. 

3. Merumuskan rancangan strategi untuk penanganan terhadap kelompok tingkatan   

    risiko, yang high risk dapat diturunkan, sedangkan untuk tingkatan low risk dapat  

    dikendalikan risikonya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang akan diperoleh perusahaan dari penelittian tugas akhir ini 

khususnya pada bidang risiko operasional pembangunan perumahan victory land adalah: 

1.  Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. 

2.  Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. 

3.  Mampu member arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul      

     baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

4.  Dapat  memberikan  masukan  dan  sebagai  bahan pertimbangan  bagi  perusahaan. 



1.5 Batasan Ruang Lingkup Masalah 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada PT Rich Young Indonesia, dibawah ini 

 merupakan batasan-batasan atau ruang lingkup masalah yang telah di dilakukan oleh 

 peneliti. berikut bagian-bagian dari batasan ruang lingkup masalah: 

1. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam analisis risiko hanya mencakup pada 

bagian risiko operasional perusahaan, yakni risiko sumber daya manusia, risiko 

investasi dan biaya, risiko lingkungan, dan risiko teknologi.

2. Analisis risiko ini hanya difokuskan untuk satu kasus pembangunan yang akan 

dilakukan pada periode 2011-2014. 

3. Responden dalam pengumpulan data hanya dari pihak internal PT Rich Young 

Indonesia, yang terdiri atas direktur utama, manajer, dan para anggota staf (karyawan) 

perusahaan. 

4. Strategi penanganan atas tingkatan (leveling) risiko baru pada tahap rumusan belum 

sampai pada implementasinya. 



1.6 Sistematika Penulisan 

Langkah-langkah penulisan yang terdapat dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan   

   masalah,tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

   Pada bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan laporan tugas  

   akhir  khsusnya pada bidang operasional guna menganalisis risiko dari  

   dampak kegiatan operasional yang terjadi. Teori- teori tersebut diperoleh  

   dari buku-buku referensi dan masa pembelajaran kuliah yang   

   bersangkutan. 

 BAB III METODOLOGI  PENELITIAN

   Bab ini menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam  

   melakukan penelitian di PT Rich Young Indonesia. Agar hasil yang  

   dicapai dapat dilakukan dengan maksimal, maka diperlukan langkah- 

   langkah penelitian yang terstruktur dan terarah, sehingga hasil yang  

   diperoleh tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data-data hasil pengamatan dan hasil wawancara yang  

   diperoleh dari observasi yang pada akhirnya akan digunakan sebagai  

   ukuran dasar pembuatan analisis dari risiko operasional perusahaaan  

   tersebut. 



BAB V ANALISIS 

Bab ini berisi analisis dari data-data pengamatan yang telah dikembangkan 

   dan selanjutnya akan diolah menjadi sebuah hasil yang telah diketahui  

   mengenai kebenaran dan keberadaannya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pokok-pokok  

   bahasan yang disertai dengan saran-saran yang bertujuan memberikan  

   masukan terhadap perusahaan untuk mengatasi terhambatnya kegiatan  

   operasional yang terjadi pada perusahaan PT Rich Young guna   

   memperlancar jalan nya aktivitas investasi yang lancar serta meningkatkan 

   daya serap masyarakat terhadap kepemilikan perumahan tersebut.


