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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembuatan rencana suatu proyek konstruksi selalu mengacu pada 

perkiraan yang ada pada saat rencana pembangunan jadwal tersebut dibuat, karena 

itu masalah dapat timbul apabila ada ketidaksesuaian antara rencana yang telah 

dibuat dengan pelaksanaannya. Sehingga dampak yang sering terjadi adalah 

keterlambatan waktu pelaksanaan proyek yang disertai dengan meningkatnya 

biaya pelaksanaan proyek.  

Sekarang ini pembangunan di berbagai bidang sedang giat dilaksanakan 

oleh bangsa Indonesia. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan  

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus 

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir 

dan batin secara adil dan merata. Sejalan dengan kepesatan pembangunan fisik 

tersebut, maka mulai berdiri pula perusahaan-perusahaan yang bekerja sebagai 

pelaksana maupun perencana, baik untuk pembangunan gedung, jalan maupun 

irigasi. Hal ini dilatarbelakangi harapan untuk mendapatkan keuntungan yang 

besar. 

Keterlambatan proyek konstruksi bisa saja disebabkan salah dalam 

melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dalam 

tahap perencanaan, atau bermacam-macam kemungkinan misalnya disebabkan 

Manajemen yang tidak tepat, masalah bahan material, tenaga kerja, peralatan, 

keuangan, dan lingkungan yang tidak mendukung sehingga terhambatnya 

pelaksanaan proyek. Dan secara pasti mengakibatkan keterlambatan proyek. 

Keterlambatan proyek bagi kontraktor akan mengalami kerugian waktu dan biaya, 

karena keuntungan yang diharapkan oleh Kontraktor akan berkurang, atau bahkan 

tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan oleh Kontraktor akan berkurang, 

atau bahkan tidak mendapat keuntungan sama sekali. Bagi Owner, keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan proyek akan menyebabkan kerugian terhadap waktu 
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operasi hasil proyek, sehingga penggunaan hasil Jurnal Sipil Statik Vol.4 No.11 

November 2016 (657-664) ISSN: 2337-6732-658 pembangunan proyek menjadi 

mundur atau terlambat.  

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi tepat waktu, dapat di pastikan 

menguntungkan kedua belah pihak, oleh sebab itu perusahaan yang baik akan 

selalu berusaha melaksanakan sesuai waktu yang telah di tetapkan atau berusaha 

meminimalkan keterlambatan dengan memilih tindakan koreksi yang perlu 

dilakukan dan mengambil keputusan berdasarkan analisa dari berbagai faktor 

keterlambatan. Oleh sebab itu diperlukan kajian untuk mengindentifikasi dan 

menganalisa faktor-faktor yang mempenga-ruhi keterlambatan proyek 

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Mason Pine Bandung, 

proyek ini mengalami keterlambatan. Keterlambatan yang terjadi dalam proyek 

pembangunan Hotel Mason Pine Bandung, disebabkan oleh faktor-faktor yang 

menyebabkan proyek ini terlambat. 

1.2 Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan Kegiatan Kerja Praktek ini:  

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab 

keterlambatan penyelesaian proyek 

2. Untuk mencari urutan ranking dari tiap faktor serta mencari faktor utama 

yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek. 

1.3 Metode 

Metode kerja dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut : 

1. Latar Belakang 

Sebelum melakukan penelitian, maka terlebih dahulu dijelaskan latar 

belakang dilakukannya penelitian ini. 

2. Perumusan Masalah 

Menentukan permasalahan yang terjadi berdasarkan latar belakang. 
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3. Studi Literatur 

Studi literatur adalah mengkaji literatur yang berhubungan dengan 

penelitian, baik dapat diperoleh melalui buku, internet, laporan pengerjaan 

tugas akhir, jurnal ataupun dari sumber lainnya seperti konsep 

keterlambatan dan konsep Fault Tree Analysis. 

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data ialah metode 

penelitian kualitatif.Hal ini dikarenakan data yang terkumpul untuk 

penelitian ini berupa kata-kata atau gambar; dilakukan pada kondisi yang 

alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci 

atau peneliti sebagai alat penelitian; sampel/sumber data kecil [1]. 

5. Analisa Data 

Data-data yang telah terkumpul akan dianalisa untuk menentukan item 

pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan faktor – faktor yang 

mempengaruhi item pekerjaan mengalami keterlambatan. 

6. Membuat Gambar Konstruksi FTA 

7. Menentukan Kombinasi Faktor – Faktor Penyebab Keterlambatan 

8. Kesimpulan dan saran 

Diagram Alirnya dapat dilihat pada gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Alur Penelitian 

Sumber: HRD PT. Jaga Citra Inti 2019 

1.4 Lokasi  dan Waktu Pelaksanaan 

Nama Perusahaan  : PT. Jaga Citra Inti 

Alamat   : Jl. Tomang Raya Jagat Office Building, Jakarta Barat 

Waktu Kerja Praktik  : 2 (dua) bulan  
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Divisi    : Marketing & Estimation 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Kerja Praktek ini sebagai berikut: 

A. Bagian Awal  

Bagian awal yang terdiri dari  :   

1. Halaman Judul  

2. Lembar pernyataan  

3. Lembar pengesahan  

4.  Lembar Keterangan Perusahaan  

5. Halaman Kata pengatar  

6. Halaman Daftar Isi  

7. Halaman Daftar Tabel  

8. Halaman Daftar Gambar : Grafik, Diagram, Bagan, Peta dan sebagainya 

B. Bagian Tengah  

Bagian tengah ini terdiri dari : 

1. Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan, Lokasi, Waktu Pelaksanaan 

dan Sistematika Penulisan)  

2. Bab II Gambaran Umum Perusahaan  

3. Bab III Tinjauan Pustaka 

4. Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

 

C. Bagian Akhir  

Bagian Akhir ini terdiri dari : 
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1.  Daftar Pustaka  

2. Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Jaga Citra Inti adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang 

konstruksi dengan spesiaslis mengerjakan instalasi Mechanical Electrical 

Plumbing. 

Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang yang sangat khusus 

ini, perusahaan menikmati reputasi yang tak tertandingii tentang komitmen 

perusahaan untuk memberikan kualitas dan hasil standar internasional. Saat 

ini, proyek perusahaan mencerminkan keunggulan untuk banyak bangunan 

paling bergengsi di Indonesia. Di Jaga Citra Inti, perusahaan fokus untuk 

mencapai kesuksesan bagi diri perusahaan sendiri dan pelanggan perusahaan 

di tujuh bidang utama : 

A. Reputasi 

Reputasi perusahaan melampaui kualitas dan standar internasional 

perusahaan dan termasuk integritas yang perusahaan lakukan sendiri, rasa 

hormat perusahaan sesuai baik pelanggan maupun pemasok, komitmen 

perusahaan terhadap transaksi yang adil dan pentingnya perusahaan 

menempatkan kepuasan pelanggan perusahaan dengan menghasilkan 

pekerjaan yang berkualitas dan memberikan layanan terbaik. 

B. Fokus pelanggan 

Perusahaan memiliki catatan yang baik untuk komitmen layanan tingkat 

tinggi kepada pelanggan perusahaan - sebelum, selama, dan setelah selesainya 

proyek. Terlepas dari ukuran proyek, perusahaan membawa tingkat komitmen 

yang sama untuk memastikan kepuasan lengkap dalam hal kualitas, biaya, 

ketepatan waktu, dan keandalan. 
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C. Kompetisi Inti Di Daerah Khusus 

Perusahaan kami adalah yang pertama dan terutama.Ini telah 

memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan satu set kompetensi 

unggul di bidang keahlian perusahaan yang dipilih dalam teknik mesin, teknik 

elektro, otomatisasi bangunan dan Inteligent building. 

D. Hasil Kualitas Melalui Proses Unggul 

Keberhasilan dan reputasi perusahaan untuk kualitas berasal dari proses 

yang perusahaan gunakan di seluruh siklus hidup suatu operasi dari studi 

kelayakan awal dan evaluasi teknologi, hingga desain dan konstruksi 

terperinci serta operasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Proses  yang sangat 

baik ini mendukung komitmen perusahaan untuk memberikan hasil yang 

konsisten dan berkualitas kepada pelanggan perusahaan. 

E. Pengendalian biaya 

Perusahaan berkomitmen untuk membantu pelanggan perusahaan 

menambah nilai pada properti mereka sambil menerapkan langkah-langkah 

pengendalian biaya yang kuat.Hal ini ditunjukkan dalam catatan perusahaan 

yang tidak putus-putusnya dalam memenuhi harapan secara konsisten dalam 

hal penyelesaian proyek yang tepat waktu dan sesuai anggaran. 

F. Struktur Keuangan yang Kuat 

Perusahaan sebagai pioneer penyedia layanan mekanik & listrik, 

otomatisasi gedung dan sistem Smart Buiding Indonesia didasari oleh struktur 

keuangan yang sehat yang memungkinkan kita untuk melakukan bahkan 

proyek yang terbesar sekalipun. 

G. Profesional yang Terampil dan Termotivasi 

Semua kekuatan ini memiliki fondasi dalam sejumlah besar profesional 

yang terampil dan termotivasi yang membentuk tulang punggung Jaga Citra 

Inti. Orang-orang perusahaan sepenuhnya mengacu ke budaya dan nilai-nilai 

progresif dan dikombinasikan dengan program pelatihan ekstensif yang 
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disediakan, mereka memastikan konsistensi standar kualitas internasional 

perusahaan, sebagaimana tercermin dalam ISO 9001: 2000 perusahaan pada 

tahun 2001. 

1.2 Lokasi Perusahaan 

PT. Jaga Citra Inti berada di Jagat Office Building, Jl. Tomang Raya No. 

28 RT 05/ RW 01, Jatipulo, Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.. 

Phone : (021) 5671966. Fax : (021) 5672356. 

1.3 Visi Dan Misi Perusahaan 

“PT JAGA CITRA is driven by a vision of pride and excellence in adding 

value to indonesian properties through international standards of 

performance in mechanical & electrical works, building automation and 

intelligent building system” 

 Yang artinya “PT JAGA CITRA didorong oleh visi kebanggaan dan 

keunggulan dalam memberikan nilai tambah bagi properti indonesia melalui 

standar kinerja internasional dalam pekerjaan mekanikal & elektrikal, 

membangun otomatisasi dan sistem bangunan cerdas.” 

1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di PT. Jaga Citra Inti dari adalah terlihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi  

Sumber: HRD PT. Jaga Citra Inti 2019 

1.5 Jumlah Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja di kantor pusat PT. JCI secara total adalah 125 orang 

yang terbagi kedalam sepuluh divisi yang ada.berikut pembagian karyawan 

berdasarkan divisi dengan jumlah total : 
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Tabel 2.1 Karyawan PT. Jaga Citra Inti 

No. Nama Divisi Jumlah Karyawan 

1. Marketing & Estimate 15 orang 

2. Engineering 5 orang 

3. Projects 15 orang 

4. Service 16 orang 

5. Logistik 8 orang 

6. Finance & Accounting 8 orang 

7. Cost Control 6 orang 

8. HRD 3 orang 

9. General Affair 8 orang 

10. IT 5 orang 

11. Lain-lain 36 orang 

Total 125 orang 

       Sumber: PT. Jaga Citra Inti (2018) 

1.6 Pengaturan Jam Kerja 

Pengaturan jam kerja staf dan karyawan yang melakukan pekerjaan di PT. 

Jaga Citra Inti pada umunya sama hanya  saja security yang melakukan 

pekerjaan dengan jam kerja yang berbeda karena tugas dan tanggung jawab 

mereka untuk memastikan keamanan. pembagian jam kerja tersebut adalah 

sebagai berikut : 

* Staf dan karyawan kantor 

 Jam Masuk  : 08.00 WIB  

Jam Istirahat  : 12.00 – 13.00 WIB 

Jam Pulang  : 17.00 WIB 
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Hari Kerja  : Senin - Jumat 

* Security  

1.7 Kondisi Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja di PT. Jaga Citra Inti adalah perkantoran di pusat kota 

Jakarta Barat pada gedung 8 lantai, dengan menempati 3 lantai, yaitu lantai 5, 

6 dan 7. Berikut gambar kantor PT. Jaga Citra Inti ; 

 

Gambar 2.2 Gedung Jagat 

Sumber: PT. Jaga Citra Inti (2018) 

1.8 Referensi Proyek 

PT. Jaga Citra Intimempunyai data referensi proyek yang telah dan sedang 

dikerjakan berdasarkan tahun. Berikut referensi proyekPT. Jaga Citra Inti 

dalam 5 tahun terakhir ; 
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Tabel 2Error! No text of specified style in document.2 List Project PT. Jaga 

Citra 

No. Nama Proyek Lokasi Tipe Tahun 

1. TB Simatupang Office Jakarta Office 2010-2011 

2. Holiday Inn Jakarta Jakarta Hotel 2011-2011 

3. Karimun Yard  Workshop Karimun Workshop 2011-2011 

4 Mall Taman Anggrek Jakarta Mall 2011-2011 

5 Hypermart Mawar Square Jakarta Hypermart 2011-2011 

6. Hypermart Plbg Square Palembang Hypermart 2011-2011 

7. Indolakto Cicurug Sukabumi Workshop 2011-2011 

8 Indolakto Citeureup Citeureup Workshop 2011-2011 

9. Indolakto New East Plant Pasuruan Workshop 2011-2012 

10. AHM - Matering Utility-2 Jakarta Workshop 2011-2012 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Definisi FTA (Fault Tree Analysis) 

Fault Tree Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi risiko yang berperan terhadap terjadinya  kegagalan.  

Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top down, yang 

diawali dengan asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak (Top 

Event) kemudian merinci sebab-sebab suatuTop Event sampai pada suatu 

kegagalan dasar (root cause). 

FTA merupakan teknik untuk mengindentifikasi kegagalan (failure) dari 

suatu system. FTA berorientasi pada fungsi atau yang lebih dikenal dengan 

‘’top down approach” karena analisa ini berawal dari system level (top) dan 

meneruskannnya ke bawah (Priyanta,2000). 

Fault Tree Analysis (FTA) adalah sebuah teknik untuk menghubungkan 

beberapa rangkaian kejadian yang menghasilkan sebuah kejadian lain.metode 

ini menggunakan pendekatan deduktif yang mencari penyebab dari sebuah 

kejadian. Metode ini dipakai untuk investigasi kecelakaan kerja itu 

sendiri.(katigaku.com) 

Fault Tree Analysis merupakan sebuah analytical tool yang 

menerjemahkan secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang 

menyebabkan kegagalan dari system.Teknik ini berguna mendeskripsikan 

dan menilai kejadian di dalam hsystem (Foster, 2004). FTA menggunakan 2 

simbol utama yang disebut events dan gates. Ada tiga tipe event yaitu: 

3.1.1 Primary Event 

Primary event adalah sebuah tahap dalam proses penggunaan produk yag 

mungkin saat gagal. Sebagai contoh saat memasukkan kunci kedalam 
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gembok, kunci tersebut mungkin gagaluntuk pas/sesuai dengan gembok. 

Primary event lebih lanjut dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 

            a.   Basic event 

            b.   Undeveloped events 

            c.   External events 

3.1.2  Intermediate Event 

Intermediate event adalah hasil dari kombinasi kesalahan-kesalahan 

beberapa diantaranya mungkin primary event. Intermediate event ini 

ditempatkan di tengah-tengah sebuah fault tree. 

3.1.3 Expanded Event 

Expanded Event membutuhkan sebuah fault tree yang terpisah 

dikarenakan kompleksitasnya. Untuk fault tree yang baru ini, expanded 

event adalah undesired event dan diletakkan pada bagian atas fault tree. 

3.2 Tahapan Analisa FTA (Fault Tree Analysis) 

Menurut Priyanti (2000: 113), terdapat 5 tahapan untuk melakukan 

analisa dengan Fault Tree Analysis (FTA), yaitu sebagai berikut: 

      1.  Mendefinisikan masalah dan kondisi batas dari suatu system yang ditinjau 

      2.      Penggambaran model grafis fault tree 

      3.      Mencari minimal cut set dari analisa fault tree 

      4.      Melakukan analisa kualitatif dari fault tree 

      5.      Melakukan analisa kuantitatif dari fault tree 

Langkah pertama diatas bertujuan untuk mencari top event yang 

merupakan definisi dari kegagalan suatu system, ditentukn terlebih dahulu 

dalam menentukan sebuah model grafis FTA. 

Tahapan kedua membuat model grafis Fault Tree. Aturan dalam 

membuat FTA adalah: 

a.       Mendeskripsikan fault event (kejadian gagal) 

b.      Mengevaluasi fault event (kejadian gagal) 

c.       Melengkapi semua gerbang logika (logical gate) 
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Model grafis FTA memuat beberapa symbol, yaitu symbol 

kejadian, symbol gerbang dan symbol transfer. Simbol kejadian adalah 

simbol yang berisi kejadian pada system yang dapat digambarkan dengan 

bentuk lingkaran, persegi dan yang lainnya, yang mempunyai arti masing-

masiing. Contoh dari simbol kejadian adalah intermediate event dan basic 

event. Sedangkan untuk simbol gerbang, menyatakan hubungan kejadian 

input yang mengarah pada kejadian output. Hubungan tersebut dimulai 

dari top event sampai ke event yang paling mendasar. Contoh dari simbol 

gerbang adalah AND dan OR. 

Tahapan ketiga yaitu mencari minimal cut set. Mencari minimal cut 

set merupakan analisa kualitatif yang mana dipakai Aljabar Boolen. 

Aljabar Boolen merupakan aljabar yang dapat digunakan untuk melakukan 

penyederhanaan atau menguaraikan rangkaian logika yang rumit dan 

kompleks menjadi rangkaian yang lebih sederhana (Widjanarka, 2006) 

Langkah terakhir yaitu melalukan analisa kuantitaif, yang mana 

dipakai teori realibilitas untuk menyelesaikannya. Keandalan/Realibility 

dapat didefinisikan sebagai nilai probabilitas bahwa suatu komponen atau 

suatu system akan sukses menjalani fungsinya, dalam jangka waktu dan 

kondisi operasi tertentu. Keandalan bernilai antara 0-1, dimana nilai 0 

menunjukkan system gagal menjalankan fungsi dan 1 menunjukkan siatem 

100% berfungsi. 

Penyelesaian analisa pohon kegagalan. Di dalam menyelesaikan 

analisa pohon kegagalan dilakukan dialkukan tahapan sebagai berikut : 

        1) Mengubah logika pohon kegagalan menjadi persamaan Boolen 

 2) Menyederhanakan (mereduksi) persamaan Boolen menjadi bentuk 

sederhana aturan seperti tabel di bawah ini 

Operasi Hukum Aljabar Boolen 
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Gambar 3. 1 Hukum Aljabar Boolean 

Sumber: Widjanarka (2006) 

Proses : kuantifikasi dan penyederhanaan persamaan aljabar Boolen 

dilakukan dengan perangkat lunak. 

 

3.3 Simbol-simbol dalam FTA 

 

Gambar 3. 2 Simbol - Simbol FTA 

Sumber: Widjanarka (2006) 

3.4 Istilah-istilah dalam FTA 

 

https://2.bp.blogspot.com/-VysNb9WZ8qs/WpL-oU8q5VI/AAAAAAAAEvc/-Mv5dH2fSlYxhxa4j93VHDWvGlR9xVEYQCLcBGAs/s1600/aljabar.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xcWcR-TbQSo/WpL_wR4EnsI/AAAAAAAAEvw/3y2K3vR75lE9zdRry96QDEWm8OHeubznwCLcBGAs/s1600/f.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-VysNb9WZ8qs/WpL-oU8q5VI/AAAAAAAAEvc/-Mv5dH2fSlYxhxa4j93VHDWvGlR9xVEYQCLcBGAs/s1600/aljabar.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xcWcR-TbQSo/WpL_wR4EnsI/AAAAAAAAEvw/3y2K3vR75lE9zdRry96QDEWm8OHeubznwCLcBGAs/s1600/f.JPG


5 
 

3.4.3 Event  

Penyimpangan yang tidak digunakan/diharapkan dari suatu keadaan 

normal pada suatu komponen dari system. 

3.4.4 Top event 

Kejadian yang tidak dikehendaki pada “puncak” yang akan diteliti 

lebih lanjut kearah kejadian dasar lainnya dengan menggunakan 

gerbang-gerbang logika untuk menentukan penyebab dan 

kekerapannya. 

3.4.5 Logic gate 

Hubungan secara logika antara input (kejadian yang dibawah). 

Hubungan logika ini dinyatakan dengan gerbang AND (dan) atau 

gerbang OR (atau). 

3.4.6 Transferred event 

Segitiga yang digunakan transfer. Symbol ini menunjukkan bahwa 

uraian lanjutan kejadian berada dihalaman lain. 

3.4.7 Undeveloped event 

Kejadian dasar (basic event) yang tidak akan dikembangkan lebi jauh 

karena sudah tersedianya informasi. 

3.4.8 Basic event 

Kejadian yang tidak diharapkan yang dianggap sebagai penyebab 

dasar sehingga tidak perlu dilakukan analisa lebih lanjut. 

3.5 Manfaat metode FTA 

1. Dapat menetukan faktor penyebab yang kemungkinan besar 

menimbulkan kegagalan. 

2. Menetukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab 

kegagalan. 

3. Menganalisa kemungkinan sumber-sumber risiko sebelum kegagalan 

timbul. 

4. Menginvestigasi suatu kegagalan. 
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Contoh penggunaan  fault tree analysis secara sederhana 

adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3. 3 Contoh Fault Analysis  

Sumber: Widjanarka (2006) 

 Metode ini dapat dikembangkan secara lanjut dengan metode 

probabilitas dari setiap akar permasalahan dan dihitung berapa persen 

kemungkinan pengaruh basic event terhadap top tvent. 

3.6 Kelebihan Fault Tree Analysis 

Kelebihan dari metode Fault Tree Analysis adalah: 

1.    Mudah menjelaskan semua perbedaan interaksi penyebab untuk 

              menghasilkan kerugian. 

2.   Penyebab dasar dan logis dalam penyebab kerugian bisa dimengerti. 

3.   Dapat membuat tindakan pencegahan yang tepat untuk mengeliminir 

  penyebab dasar sehingga kerugian yang sama tidak akan muncul lagi. 

4.   Dapat menghitung evaluasi kualitatif dan kuantitatif dari kerugian. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-deglHHdWa9s/WpMCgMs7XII/AAAAAAAAEv8/tkcIOoh4hJYyAcngnmnzCxEHOKWgDJWCgCLcBGAs/s1600/lsk.jpg
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Identifikasi item Pekerjaan 

Berdasarkan hasil dari analisa data yang dilakukan oleh penulis dan 

siteengineer, maka item pekerjaan yang mengalami keterlambatan dalam 

proyek pembangunan Hotel Mason Pine Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan struktur GWT/STP 

2. Pekerjaan finishing fasade dan kanopy 

3. Pekerjaan atap 

 Dikarenakan akan banyaknya analisa jika semua pekerjaan dianalisa, dari 

ketiga pekerjaan yang terlambat diatas, penulis mengkhususkan pekerjaan struktur 

GWT/STP untuk dilakukan analisa penyebab ketelambatan. 

4.2 Identifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan 

Tujuan mengidentifikasi intermediate event dan basic event adalah 

untuk menggambarkan pohon kesalahan (fault tree) yang terstruktur diantara 

penyebab yang satu dengan penyebab lainnya sehingga diketahui 

kemungkinan terjadinya faktor penyebab keterlambatan secara sistematis. 

Penentuan intermediate event dan basic event pada proyek 

pembangunan Hotek Mason Pine Bandung didapatkan dari hasil analisa data 

dan studi literatur tentang faktor –faktor yang mempengaruhi keterlambatan 

pada suatu proyek. Intermediate event dari masing – masing item pekerjaan 

yang terlambat untuk level pertama dapat dikelompokkan menjadi: 
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Gambar 4. 1 Top Event Keterlambatan Proyek 

Sumber: Pengolahan (2019) 

4.3 Penggambaran Konstruksi FTA 

Setelah penentuan intermediate event pada level 

pertama,langkahselanjutnya adalah penentuan intermediate eventuntuk level 

berikutnya serta penentuan basic event.Penentuan ini bertujuan untuk 

memperoleh hubunganantara top event dengan faktor – faktor yang 

menyebabkanterlambat. Maka langkah selanjutnya adalah melakukanpeng-

gambaran konstruksi FTA.DalammenggambarkanFault Tree digunakan 

symbol standard untukmempermudah analisa. Adapun langkah-

langkahpembuatan konstruksi FTA adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan kejadian puncak (top event) yang telah ditentukan sebelumnya. 

b. Menentukan intermediate event tingkat pertama terhadap kejadian puncak. 

c. Menentukan hubungan intermediate event tingkat pertama ke top event 

denganmenggunakan gerbanglogika ( logic gate). 

d. Menentukan intermediate tingkat / level kedua 

e. Menentukan hubungan intermediate event tingkatkedua ke intermediate 

eventtingkat pertama denganmenggunakan gerbang logika ( logic gate). 

f. Melanjutkannya sampai ke basic event.Gambar konstruksi FTA ‘pekerjaans 

truktur GWT STP’dapat dilihat pada Gambar 4.2, Gambar 4.3 dan Gambar 

4.4. 

Selain gambar konstruksi untuk item pekerjaan tersebut, juga 

dilakukan gambar konstruksi FTA pada item pekerjaan ‘pekerjaan finishing 

fasade dancanopy’ dan item pekerjaan ‘pekerjaan atap’ 
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Gambar 4.2 FTA Top Event Pekerjaan Struktur GWT/STP Gambar 4. 2 FTA Top Event Pekerjaan Struktur GWT/STP 

Sumber: Pengolahan (2019) 
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Gambar 4. 3 FTA Intermediate Event Faktor Kontraktor dari Pekerjaan Struktur 

GWT STP 

Sumber: Pengolahan (2019) 
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Gambar 4. 4 Intermediate Event Perizinan dari Pekerjaan Struktur GWT STP 

Sumber: Pengolahan (2019) 

4.4 Kombinasi Basic Event 

Setelah selesai penggambaran diagram FTA (Fault TreeAnalysis), 

makalangkah selanjutnya adalah penentuan cut set. Cut set adalah kombinasi 

pembentuk pohon kesalahan yang mana bila semua terjadi akan 

menyebabkanperistiwa punca kterjadi. Minimal cut set ini adalah kombinasi 

peristiwa yang paling kecil yang membawa peristiwa yang tidak diinginkan. 

Sedangkan mocus adalah suatu metode untukmendapatkan cut set dan 

minimum cut set. Kombinasi basic event didapat dari gambar FTA yang 

dianalisa dengan hubungan and gate atau or gate. 

Berikut Aljabar Boolean dari model grafis FTA diatas. 

X = A + B + C 

A = D + E 

B = F + G + H 

C = I + J 

D = K . L 
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E = 5 . M 

F = N . 13 

G = 14 + O 

H = 17 . P 

I = 20 + 21 + 23 

J = 23 . 24 

K = 1 + 2 

L = 3 + 4 

M = Q . R 

N = 11 . 12 

O = 15 . 16 

P = 18 . 19 

Q = 6 . 7 

R = 8 + 9 + 10 

  

 Dari aljabar Boolean diatas, kemudian dicari minimal cut set untuk 

menemukan kombinasi dari beberapa kejadian sampai hasilnya tidak dapat 

direduksi. 

Minimal Cut Set 

X = A + B + C 

    = (D+E) + (F+G+H) + (I+J) 

    = [(K.L)+(5.M)] + [(N.13)+(14+O)+(17.P)] + [(20+21+22)+(23.24)] 

    = [(1+2).(3+4) + 5.(Q.R)] + [(11.12.13)+(14+(15.16))+(17.18.19)]+ 

       [(20+21+22)+(23.24)] 

    =[(1+2).(3+4)+5.(6.7).(8+9+10)]+[(11.12.13)+(14)+15.16)+ (17.18.19)]+ 

       [(20+21+22)+23.24)] 

    =(1.3)+(1.4)+(2.3)+(2.4)+(5.6.7.8)+(5.6.7.9)+(5.6.7.10)+(11+12+13)+(14)+ 

      (15.16)+(17.18.19)+(20)+(21)+(22)+(23.24) 
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Table 4.1 Minimal Cut Set 

No. Kombinasi Event 

1 1,3 

2 1,4 

3 2,3 

4 2,4 

5 5,6,7,8 

6 5,6,7,9 

7 5,6,7,10 

8 11,12,13 

9 14 

10 15.16 

11 17.18.19 

12 20 

13 21 

14 22 

15 23.24 

 

Hasil FTA penyebab keterlambatan pekerjaan struktur GWT STP 

menghasilkan 24 basic event sedangkan dengan analisa Mocus didapatkan 15 

basic event. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1  Kesimpulan 

Analisa terhadap faktor–faktor penyebab keterlambatan pada proyek 

pembangunan Hotel Mason Pine Bandung berdasarkan hasil pengamatan 

di lapangan serta dari analisa data yang telah dilakukan di bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Dari hasil analisa fault tree analysis (FTA), maka didapatkan hasil 

Untuk top event ‘pekerjaan struktur GWT STP’ basic event yang 

paling sering muncul adalah IMB belum turun, area hijau dan kolam 

penampungan. 

2. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan terjadi 

dikarenakan perubahan desain serta perijinan, dimana keduanya akibat 

faktor penyebab keterlambatan dari pihak owner. 

1.2  Saran  

Saran yang dapat diambil dari penelitian ini, berkaitan dengan 

pembahasan analisa faktor penyebab keterlambatan proyek pembangunan 

Hotel Mason Pine Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Selain penelitian kualitatif, diperlukan juga penelitian kuantitatif dalam 

penentuan item pekerjaan yang terlambat. 

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

dari sudut pandang owner. 

3. Intermediate event untuk level pertama perlu lebih spesifik. 
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