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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan otonomi

daerah yang semakin gencar dicanangkan oleh pemerintah saat ini dalam memacu

pembangunan nasional, hal ini secara tidak langsung membawa imbas yang positif

pada pembangunan dan pengembangan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Menyadari hal tersebut, maka yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur

kemajuan suatu Negara adalah kemajuan ekonomi yang dapat didasarkan atas

bagaimana perkembangan bisnis dalam Negara tersebut yang terdiri atas

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha. Meskipun

masing-masing usaha memliki karakteristik yang berbeda, namun antara satu bidang

usaha dengan usaha lainnya tetap memiliki ketergantungan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di negara

Indoneisa memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penunjang kegiatan roda

perekonomian nasional dan sebagai pendukung laju pertumbuhan ekonomi suatu

Negara terutama untuk memicu pembangunan nasional.

Melihat peran pokok perbankan yang penting sebagai lembaga perantara

keuangan seperti yang telah dijelaskan, maka hal dasar yang sangat dibutuhkan oleh

pihak perbankan saat ini untuk dapat menjalankan peran penting tersebut adalah

kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat atas dunia perbankan.
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Sektor perbankan mempunyai posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi yang

menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu peranan perbankan nasional perlu

ditingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta

memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Seiring perkembangan dunia perbankan di masyarakat dari waktu ke waktu maka

semakin berkembang pula teknologi yang menunjang proses transaksi perbankan. Di era yang

serba canggih ini pihak bank akhirnya mengeluarkan produk-produk perbankan kepada nasabah

(baik nasabah dari bank tersebut maupun dari bank lain) untuk  melakukan transaksi perbankan

melalui media elektronik. Media elektronik yang digunakan adalah mesin ATM(Automatic Teller

Machine), internet banking (e-banking), SMS-banking, maupun dari smartphone yang

menggunakan aplikasi Mobile Banking (m-banking). Dalam kerja praktek ini akan dikhususkan

membahas tentang ATM (Automatic Teller Machine) yang mengalami kerusakan atau offline

yang mengakibatkan terganggunya operasional pelayanan pada Panin bank. salah satu media

elektronik perbankan yaitu mesin ATM dan pelayanannya. Pelayanan ATM adalah layanan

perbankan yang dilakukan melalui mesin ATM(Automatic Teller Machine) yang dapat melayani

selama 24 jam, guna melakukan transaksi perbankan meliputi penarikan tunai, inquiry saldo

(informasi saldo) rekening tabungan, setoran tunai (melalui mesin  CDM) dan melakukan

berbagai jenis transaksi lainnya.

PT. PANIN Indonesia Tbk Kcp Mega Mall Pluit yang merupakan salah satu perusahaan

jasa perbankan yang melayani penghimpunan maupun peminjaman dana baik berupa setoran

tunai, pengiriman uang, giro, deposito, tabungan, maupun perkreditan. Bank Panin memiliki

jaringan hampir di seluruh nusantara yang berkantor pusat di Jakarta. PT. PANIN Indonesia Tbk

Kcp Mega Mall Pluit dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya berpedoman pada standar

layanan Bank yang ditetapkan di kantor pusat Bank Panin. Oleh karena itu, Bank Panin yang

peduli dengan kualitas pelayanan dan kepuasaan nasabahnya. Berdasarkan uraian diatas, maka

tertarik untuk melakukan penelitian di PT. PANIN Indonesia Tbk Kcp Mega Mall Pluit dalam

bentuk penulisan laporan kerja praktek dengan judul “Analisis Penyebab ATM Offline di PT.

Panin Indonesia Tbk Kcp Mega Mall Pluit Dengan Menggunakan Metode Fault Tree Analysis

(FTA)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu faktor – faktor apa yang menyebabkan ATMoffline ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan dilakukan berdasarkan laporan ATM mengalami offline di PT. Panin Indonesia

Tbk KCP Mega Mall Pluit.

2. Periode pengambilan data dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2018, dilakukan

dengan dating langsung pada saat ATMoffline

3. Metode yang digunakan adalah metode Fault TreeAnalysis (FTA)

1.4 TujuanKerja Praktek

Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui masalah penyebab ATM

(Automatic TellerMachine) oflline.

1.5 Metode Kerja Praktek

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan diperoleh dari

perhitungan kuesioner yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Data Kualitatif yaitu data yang tidak dapat dihitung diperoleh dari hasil wawancara dengan

pimpinan perusahaan dan karyawan lain dalam perusahaan serta informasi-informasi yang

diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

3. Datang langsung ke dalam sumber permasalahan

1.6 Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan yaitu terhitung mulai tanggal 02 Juli 2018

sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.

1.7 Lokasi Pelaksanaan
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Penelitian di PT. Panin Indonesia Tbk Kcp Mega Mall Pluit yang berlokasi di Mega

Mall Pluit Blok R no.25 - 26, Jl. Pluit Permai Raya, Kel. Pluit, Jakarta Utara. Penetapan daerah

penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan dalam pengumpulan data-data.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penulisan ini, maka pembahasan akan

diuraikan dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika

penelitian.

BAB II GAMBARANUMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan PT. Panin Tbk KCP

Mega Mall Pluit, visi misi PT. Panin Tbk KCP Mega Mall Pluit, produk PT. Panin Tbk

KCP Mega Mall Pluit dan struktur organisasi PT. Panin Tbk KCP Mega Mall Pluit.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian perbankan,

pengertian Mesin ATM, pengertian fault tree analysis, faktor yang menyebabkan

kerusakan pada ATMdan kerangka pikir.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang pengumpulan dan pengolahan data yang terdiri dari

masalah – masalah yang menyebabkan terjadinya ATM ofline dengan menggunakan

metode Fault TreeAnalysis (FTA)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari masalah yang dibahas dan penjelasan

maupun solusinya.
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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

PT. Bank Pan Indonesia Tbk ( Bank Panin ) merupakan salah satu perbankan

komersial terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1971 dari hasil penggabungan

usaha Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja, serta Bank Industri dan Dagang

Industri, Bank Panin memperoleh izin sebagai bank devisa pada tahun 1972.

Selanjutnya, pada tahun 1982 bank Panin melakukan penawaran saham perdana

sekaligus menjadi bank pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di lantai

bursa.

Dengan ditopang fondasi fundamental yang kuat, Bank Panin mampu

melewati berbagai periode sulit dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 1998, saat

dilanda krisis ekonomi sebagai dampak resesi ekonomi Asia satu tahun sebelumnya.

Bank Panin masih bisa bertahan sebagai Bank kategori “A”. Pada periode-periode

setelahnya, Bank Panin terus melaju mengembangkan berbagai produk dan layanan di

bidang perbankan ritel dan komersial.

Bank Panin terus tumbuh menjadi salah satu bank Small Medium Enterprise

(SME) terdepan di Indonesia dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang

handal. Melalui beragam produk dan layanan di segmen perbankan consumer, SME

dan mikro, komersial, korporat, dan tresuri. Bank Panin terus menjaga komitmen

untuk tumbuh dengan kompetensi yang telah teruji dalam menciptakan nilai sejalan

dengan prinsip kehati-hatian.

Bank Panin memiliki jaringan perusahaan yang merata di seluruh Indonesia.

Hingga tahun 2017, Bank Panin telah memiliki lebih dari 562 kantor cabang di
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seluruh Indonesia, belum termasuk kantor perwakilan di Singapura. Pelayanan prima Bank Panin

juga didukung dengan lebih dari 967 Autmatic Teller Machine (ATM) yang tersebar dari Aceh

hingga Papua.

Hingga per 31 Desember 2017, Bank Panin memiliki total asset senilai Rp.213,54

triliun. Pada tahun ini, penyaluran kredit juga tumbuh 2,88 % menjadi Rp.145,67 triliun. Dalam

perkembangannya hingga saat ini, Bank Panin juga terus meningkatkan penerapan proses tata

kelola perusahaan yang baik dan secara efektif memanfaatkan teknologi informasi untuk

menjawab tuntutan yang pertumbuhan bisnis dan perkembangan zaman.

Penghargaaan yang pernah diterima oleh Bank Panin antara lain :

1. Meraih peringkat 6 Bank Terbesar di Indonesia pada tahun 2013.

2. Menerima “Bisnis Indonesia Award 2013” sebagai predikat Perusahaan Terbaik untuk Sektor

Keuangan.

3. Menerima info “Bank Golden Trophy 2013” untuk kategori Bank Buku 3 atau kelompok Bank

dengan modal inti Rp. 5 triliun – Rp 30 triliun.

4. Menerima “Banking Efficiency Award2013” untuk kategori Bank Umum Devisa.

2.1 Visi dan Misi Perusahaaan

2.1.1 Visi Perusahaan

Visi didirikannya Bank Panin yaitu sebagai berikut :

1. Menjadi perusahaan terkemuka dan terpercaya dalam memberikan perlindungan finansial

yang dapat memuaskan nasabah dalam setiap tahap kehidupannya.

2.1.2 Misi Perusahaan

Misi didirikannya Bank Panin yaitu sebagai berikut :

1. Memuaskan kebutuhan nasabah dengan menyediakan pengalaman berharga seumur hidup.

2. Membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan berdasarkan rasa saling

menghargai.

3. Menciptakan lingkungan yang mampu membuat karyawan bertumbuh.
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

PT. Panin Indonesia Tbk Kcp Mega Mall Pluit

Sumber : Data Bank Panin (2010)
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Pengertian Perbankan 

  Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana 

tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut 

Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang pokok 

perbankan di Indonesia mendefinisikan sebagai berikut : “ Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ”. 

  Definisi bank juga dikemukakan oleh Kasmir (2004:24) sebagai berikut 

“Bank adalah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberi jasa bank lainnya”.  

  Sedangkan definisi bank menurut Hasibuan  (2000:2) sebagai berikut “Bank 

adalah suatu badan yang bertujuan merumuskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-

alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun 

dengan jasa memperedarkan alat-alat penemuan baru berupa uang giral”.  

  Dari pengertian-pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya sebagai berikut :  

1. Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya 

bank menyimpulkan atau mencari dana dengan membeli dari masyarakat luas 

dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito. Pembelian dari masyarakat 
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 ini dilakukan oleh bank dengan cara merancang berbagai strategi agar masyarakat tertarik 

menanamkan dananya. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari simpanan 

tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. 

2. Menyalurkan dana (lending) dari masyarakat, dalam hal ini memberikan pinjaman (kredit) 

kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang 

membutuhkannya pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai 

dengan keinginan nasabah. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank yaitu 

kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) seperti pengiriman uang (transfer), pengalihan 

surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (kliring), penagihan surat-surat berharga 

yang berasal dari luar kota (inkaso), letter of credit (L/C), dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank 

lainnya ini merupakan jasa pendukungnya dari kegiatan produk bank yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana. 

 

3.2 Pengertian Mesin ATM (Automatic Teller Machine) 

3.2.1 Definisi Mesin ATM (Automatic Teller Machine) 

  Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris: Automated Teller Machine atau 

Automatic Teller Machine adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk 

mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang 

"teller" manusia. Banyak ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau 

bahkan membeli pulsa telepon seluler. ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti 

restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal bus, pasar swalayan, dan 

kantor-kantor bank itu sendiri. 

  Ide mengenai distribusi uang tunai di luar jam dikembangkan dari kebutuhan perbankan 

di Asia (Jepang), Eropa (Swedia dan Inggris) dan Amerika Utara (Amerika Serikat). Sedikit 

yang diketahui tentang perangkat jenis ini di Jepang selain yang disebut "Mesin Komputer 

Pinjaman" yang memberikan uang tunai sebagai pinjaman tiga bulan sebesar 5%, setelah 

memasukkan kartu kredit. Perangkat tersebut beroperasi pada tahun 1966. 

  Dalam rekaman paten Amerika Serikat, Luther George Simjian telah dikreditkan atas 

pengembangan "perangkat penemuan sebelumnya". Secara spesifik patennya yang ke-132 

(US3079603), yang pertama kali diajukan pada 30 Juni 1960 (dan diberikan pada 26 Februari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Cek
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
https://id.wikipedia.org/wiki/Restoran
https://id.wikipedia.org/wiki/Mal
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_kereta_api
https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_bus
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_swalayan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Luther_George_Simjian&action=edit&redlink=1
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1963). Perangkat tersebut, disebut Bankograph, tertunda beberapa tahun, akibat perusahaan 

Simjian Reflectone Electronics Inc. yang diakuisisi oleh Universal Match Corporation. 

  Sebuah eksperimen Bankograph dipasang di New York City pada tahun 1961 oleh City 

Bank of New York, namun dicopot setelah enam bulan karena kurangnya penerimaan pelanggan. 

Bankograph adalah mesin otomatis penyimpanan amplop (menerima koin, uang tunai dan cek) 

serta tidak memiliki fitur penarikan tunai. 

  ATM yang dipercayai secara luas sebagai yang pertama, dipergunakan oleh Barclays 

Bank di kantor cabangnya di Enfield Town di utara London, Britania Raya, pada 27 Juni 1967. 

Mesin ini diresmikan oleh aktor komedi Inggris Reg Varney. Instansi penemuan ini dikreditkan 

kepada tim teknik yang dipimpin oleh John Shepherd-Barron dari perusahaan percetakan De La 

Rue, yang dianugerahi OBE pada tahun 2005. Transaksi tersebut diawali dengan menyisipkan 

cek kertas yang dikeluarkan oleh teller atau kasir, ditandai dengan karbon-14 untuk pembacaan 

mesin dan keamanan, yang dalam model terakhir dicocokkan dengan enam digit Nomor 

Identifikasi Pribadi (PIN). 

  Ide penyimpanan PIN pada kartu dikembangkan oleh Insinyur Britania Raya yang 

bekerja pada MD2 bernama James Goodfellow di tahun 1965 (paten GB1197183 diajukan pada 

2 Mei 1966 dengan Anthony Davies). Inti dari sistem ini adalah bahwa hal tersebut 

memungkinkan verifikasi nasabah dengan rekening didebit tanpa campur tangan manusia. Paten 

ini juga merupakan Contohnya awal dari lengkap "sistem penyimpanan mata uang" dalam 

catatan paten. Paten ini diajukan pada tanggal 5 Maret 1968 di Amerika Serikat (US 3.543.904) 

dan dikabulkan pada tanggal 1 Desember 1970. Hal ini memiliki pengaruh besar pada industri 

secara keseluruhan. Tidak hanya pendatang di masa depan ke dalam pasar penyimpanan uang 

tunai seperti NCR Corporation dan IBM melisensi sistem PIN Goodfellow, namun sejumlah 

paten belakangan mereferensikan paten ini sebagai "perangkat penemuan sebelumnya". 

3.2.2 Perangkat-Perangkat Mesin ATM (Automatic Teller Machine) 

3.2.2.1. Perangkat Keras 

  Mesin ATM biasanya terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut: 

1. CPU (untuk mengontrol antarmuka pengguna dan perangkat transaksi. 

2. Pembaca magnetik dan/atau chip kartu (untuk mengidentifikasi nasabah). 

3. Papan ketik PIN (mirip dalam tata letak papan kunci bantalan sentuh atau kalkulator), sering 

diproduksi sebagai bagian rangka penyimpanan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://id.wikipedia.org/wiki/Citibank
https://id.wikipedia.org/wiki/Citibank
https://id.wikipedia.org/wiki/Barclays
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfield_Town&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/London
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reg_Varney&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Shepherd-Barron&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=De_La_Rue&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=De_La_Rue&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ordo_Imperium_Britania
https://id.wikipedia.org/wiki/2005
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon-14
https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Identifikasi_Pribadi
https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Identifikasi_Pribadi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Goodfellow&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/NCR_Corporation
https://id.wikipedia.org/wiki/IBM
https://id.wikipedia.org/wiki/CPU
https://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu
https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Identifikasi_Pribadi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bantalan_sentuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalkulator
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4. Pengaman Kriptoprosesor, umumnya dalam bagian rangka yang aman. 

5. Monitor (digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi). 

6. Tombol fungsi (biasanya dekat dengan layar) atau layar sentuh (digunakan untuk memilih 

berbagai aspek transaksi). 

7. Mesin pencetak rekam (untuk menyediakan nasabah dengan catatan transaksi mereka). 

8. Ruang penyimpanan (untuk menyimpan bagian-bagian mesin yang membutuhkan akses 

terbatas). 

9. Housing (untuk estetika dan untuk melampirkan tanda tangan) 

 

 

 

 

3.2.2.2. Perangkat Lunak 

  Mesin ATM yang beroprasi pada platform XFS biasanya terdiri dari perangkat-

perangkat sebagai berikut: 

1. Triton PRISM 

2. Diebold Agilis EmPower 

3. NCR APTRA Edge 

4. Absolute System 

5. Absolute INTERACT 

6. KAL Kalignite 

7. Phoenix Interactive VISTAatm 

8. Wincor Nixdorf ProTopas 

 

3.3 Pengertian Fault Tree Analysis 

3.3.1 Definisi FTA (Fault Tree Analysis) 

  FTA atau pohon kegagalan dikembangkan pertama kali pada tahun 1961 oleh US Army 

ketika merancang peluru kendali. FTA menggunakan metode analisis yang bersifat dedukatif. 

Dimulai dengan menetapkan kejadian puncak (top event) yang mungkin terjadi dalam sistem 

atau proses, misalnya kebakaran atau ledakan. Selanjutnya semua kejadian yang dapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Layar_sentuh


 
 

13 
 

menimbulkan akibat dari kejadian puncak tersebut diidentifikasi dalam bentuk pohon logika ke 

bawah. 

  Fault Tree Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko 

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) kemudin merinci sebab-sebab suatu Top Event sampai pada suatu kegagalan dasar 

(Root Cause). 

  FTA merupakan teknik untuk mengidentifikasi kegagalan (failure) dari suatu system. 

FTA berorientasi pada fungsi atau yang lebih dikenal dengan „„top down approach‟‟ karena 

analisis ini berawal dari system level (top) dan meneruskannya ke bawah (Priyanto,2000:112). 

  Fault Tree Analysis (FTA) adalah sebuah teknik untuk menghubungkan beberapa 

rangkaian kejadian yang menghasilkan sebuah kejadian lain. Metode ini menggunakan 

pendekatan dedukatif yang mencari penyebab dari suatu 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 system (Foster, 2004). FTA 

menggunakan 2 simbol utama yang disebut events dan gates. Ada tiga tipe event yaitu : 

1. Primary Event 

 Primary event adalah sebuah tahap dalam proses penggunaan produk yang mungkin saat 

gagal. Sebagai contoh saat memasukan kunci dalam gembok, kunci tersebut mungkin gagal 

untuk pas/sesuai dengan gembok. Primary event lebih lanjut dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu : 

 a. Basic event 

 b. Undeveloped event 

 c. External event 

2. Intermediate Event 

 Intermediate event adalah hasil dari kombinasi kesalahan-kesalahan, bebrapa diantaranya 

mungkin primary event. Intermediate event ini ditempatkan di tengah-tengah sebuah fault 

tree. 

3. Expended Event 
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 Expended event membutuhkan sebuah fault tree yang terpisah dikarenakan kompleksitasnya. 

Untuk fault tree yang baru ini, expended event adalah undesired event dan diletakan pada 

bagian atas fault tree. 

3.3.2 Tahapan Analisa FTA (Fault Tree Analysis) 

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

Fault Tree Analysis (FTA), yaitu sebagai berikut : 

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

2. Menggambarkan model grafis Fault Tree  

3. Mencari minimum 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, ditentukan terlebih dahulu dalam menentukan sebuah model grafis FTA. 

  Tahapan kedua membuat model grafis Fault Tree. Aturan dalam mebuat FTA adalah : 

1. Mendeskripsikan fault event (kejadian gagal) 

2. Mengevaluasi fault event (kejadian gagal) 

3. Melengkapi semua gerbang logika (logic gate) 

Model grafis FTA memuat beberapa simbol, yaitu simbol kejadian, simbol gerbang, dan simbol 

transfer. Simbol kejadian adalah simbol yang berisi kejadian pada sistem yang dapat 

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

masing. 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. 

  Tahap 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 menguraikan rangkaian logika yang rumit dan 

kompleks menjadi rangkaian yang lebih sederhana (Widjanarka : 2006). 

  Langkah terakhir yaitu melakukan analisa kuantitatif, yang mana dipakai teori 

realibilitas untuk menyelesaikannya. Keandalan/Realibility dapat didefinisikan sebagai nilai 

probabilitas bahwa suatu komponen atau suatu sistem akan sukses menjalani fungsinya, dalam 
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jangka waktu dan kondisi  operasi tertentu. Keandalan bernilai antara 0-1, dimana nilai 0 

menunjukan sistem gagal menjalankan fungsi dan 1 menunjukkan sistem 100% berfungsi. 

  Pada analisis pohon kegagalan (Fault Tree Analysis) dalam menyelesaikan analisa 

pohon kegagalan dilakukan tahap sebagai berikut :  

1. Mengubah logika pohon kegagalan menjadi persamaan Boolean. 

2. Menyederhanakan (mereduksi) persamaan Boolean menjadi bentuk sederhana aturan seperti 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1. Operasi Hukum Aljabar Boolean 

Aturan Operasi 

Komutatif A + B = B + A A X B = B X A 

Asosiatif 
A + B + C = ( A + B ) + C = A + ( B + C )  

A X B X C = ( A X B ) X C = A X ( B X C )  

Distributif A X ( B + C ) = ( A X B ) + ( A X C )  

Idempotent A + A = A A X A = A 

Himpunan Nol A + 0 = A A X 0 = 0 

Himpunan Universal A + 1 = 1 A X 1 = A 

Absorpsi A + ( A X B ) = A   

Sumber : Widjanarka (2006) 

Proses : kuantifikasi dan penyederhanaan  persamaan aljabar Boolean dilakukan dengan 

perangkat lunak 

 

 

 

 

3.3.3 Simbol-simbol dalam FTA yang menguraikan suatu kejadian  

Tabel 3.2. Simbol-Simbol Pada Fault Tree Analysis 

Simbol Keterangan 

 

 

Top Event 

 

 

Logic Event OR 

 Logic Event AND 
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Transferred Event 

 

 

Undefeloped Event 

 

 

Basic Event 

Sumber : Akagamis (1999) 

3.3.4 Istilah-istilah dalam FTA Menurut (Akagamis, 1999) dapat dijabarkan sebagai 

berikut :   

1. Event 

 Penyimpanan yang tidak digunakan/diharapkan dari suatu keadaan normal pada suatu 

komponen dari sistem. 

2. 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. Logic Gate 

 Hubungan secara logika antara input dan output (kejadian yang dibawah). Hubungan logika 

ini dinyatakan dengan gerbang AND (dan) atau gerbang OR (atau) 

 

 

4. Transferred event 

 Segitiga yang digunakan transfer. Simbol ini menunjukan bahwa uraian lanjutan kejadian 

berada dihalaman lain. 

5. Undeveloped event 

 Kejadian dasar (basic event) yang tidak akan dikembangkan lebih jauh karena sudah 

tersedianya informasi. 

6. Basic event 
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 Kejadian yang tidak diharapkan yang dianggap sebagai penyebab dasar sehingga tidak perlu 

dilakukan analisa lebih lanjut.  

3.3.5 Manfaat metode FTA (Fault Tree Analysis) 

  Berikut merupakan beberapa manfaat dari penggunaan metode FTA (Fault Tree 

Analysis) : 

1. Dapat menentukan faktor penyebab  yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan. 

2. Menentukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan. 

3. Menganalisa kemungkinan sumber-sumber resiko sebelum kegagalan timbul. 

4. Menginvestigasi suatu kegagalan.  

3.3.6 Kelebihan dari metode Fault Tree Analysis 

1. Mudah menjelaskan semua perbedaan interaksi penyebab untuk menghasilkan kerugian. 

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

3. Dapat membuat tindakan mencegah yang tepat untuk meminimalisir penyebab dasar sehingga 

kerugian yang sama tidak akan muncul lagi. 

4. Dapat menghitung evaluasi kualitatif dan kuantitatif dari kerugian. 

 

 

3.3.7 Kekurangan dari metode Fault Tree Analysis 

1. Menggunakan simbol logika boolean untuk menggunakan penyebab top event. sehingga tentu 

saja diperlukan pemahaman terlebih dahulu terhadap simbol-simbol tersebut. 

2. Keefektifan analisis ini sangat bergantung kepada pemilihan top event. 

 

3.4 Faktor Yang Menyebabkan Kerusakan Pada ATM 

  Faktor-faktor yang dapat meyebabkan kerusakan pada mesin ATM                        ( 

Automatic Teller Machine ) dapat dibagi menjadi 2 bagian , yaitu : 

1. Faktor Internal  

   Kerusakan pada mesin ATM ( Automatic Teller Machine ) dapat dipengaruhi oleh 

faktor internal , yaitu : 

 a. Adanya konsleting listrik 

 b. Adanya kesalahan jaringan internet 

 c. Adanya kesalahan penyusunan uang dalam cash box  
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2. Faktor Eksternal 

  Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kerusakan pada mesin ATM  

( Automatic Teller Machine ) adalah sebagai berikut : 

 a. Disebabkan oleh human error ( kesalahan pengguna/operator ) 

 b. Dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

 

3.5  Kerangka Pikir 

  Pengamatan dilakukan secara berkesinambungan dengan kompeten dan teliti serta 

tanggung jawab dan dapat dipercaya dari sumbernya, Di dalam mesin ATM sendiri terdapat 

beberapa mesin yang setiap hari harus selalu bekerja, pada umumnya tidak ada mesin yang 

sempurna untuk melakukan fungsinya, maka dari itu tidak heran jika terdapat kesalahan internal 

(disebabkan pada dalam mesin) dan kesalahan eksternal (disebabkan dari luar mesin), human 

error juga sering mengganggu kinerja mesin ATM sehingga mesin ATM tidak dapat bekerja 

sebagaimana fungsinya dan mengakibatkan kartu ATM masuk kedalam mesin. 

  Oleh sebab itu diperlukan perubahan untuk meningkatkan kepuasan pada pengguna 

ATM khususnya Panin Bank yang bekerja sama dengan Maestro, Cirrus, ATM bersama, dan 

Alto. 
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Gambar 3.1. Kerangka pikir penyebab ATM Offline 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Prosedur pelayanan ATM (Automatic Teller Machine) 

  Sistem pengolahan data elektronik adalah serangkaian kegiatan dengan 

menggunakan komputer yang mengubah informasi yang masih mentah menjadi 

informasi yang sesuai dengan tujuannya. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari 

proses pemasukan, penyimpanan, pengolahan, menghasilkan keluaran dan 

pengendalian. Manfaat yang akan diperoleh manajemen dari sistem pengolahan data 

elektronik adalah adanya fungsi pengumpulan data, fungsi manifulasi data yang 

berupa klasifikasi data, penyusun data, transfer data, perhitungan data, dan 

pengiktisarandata, fungsi penyimpanan data, dan persiapan laporan data. Walaupun 

manfaat tersebut terdapat juga didalam sistem pengolahan data manual, akan tetapi 

dalam sistem pengolahan data elektronik fungsi-fungsi diatas akan menjadi lebih 

cepat, akurat, serta dapat lebih dijamin keandalannya. 

  Dengan adanya kelebihan-kelebihan yang ada dalam sistem pengolahan data 

elektronik apabila dikaitkan dengan pelaksanaan prosedur pelayanan ATM, maka 

sistem pengolahan data elektronik sangat menunjang kegitan pelayanan ATM 

sebagaimana pendapat Nugroho bahwa ‘‘ATM berkomunikasi dengan pusat 

komputer dan menangani transaksi ke bank yang sesuia dengan jenis transaksi yang 

dibutuhkan nasabah”. 

  Dari pengertian tersebut ATM tidak dapat menyimpan data nasabah, 

melainkan diteruskan ke sistem komputer bank atau sistem pengolah data elektronik 

perbankan. Sistem pengolahan data elektronik di dalam memproses data khususnya 
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transaksi ATM hanya memerlukan waktu yang relatif singkat, karena komputer dapat 

memproses ratusan transaksi dalam suatu waktu tertentu, sehingga dengan sistem pengolahan 

data elektronik terdapat penghematan waktu yang mengakibatkan terjadinya peningkatan 

efisiensi dan efektifitas opersai perusahaan. 

  Sistem pengolahan dan elektronik tidak hanya dapat melakukan perhitungan-

perhitungan dengan kecepatan tinggi, tetapi juga merupakan proses yang sangat akurat, sehingga 

dengan demikian kekayaan dan catatan organisasi khususnya data transaksi nasabah akan lebih 

terjaga keandalannya. Dengan sistem pengolahan data elektronik dapat lebih memudahkan 

proses pelayanan di ATM. 

  Perkembangan perbankan yang semakin pesat menjadikan konsep pengolahan data 

elektronik mempunyai peranan penting dalam dunia perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

aktivitas perusahaan sudah semakin luas dan kompleks. Mengenai perlunya pengolahan data 

elektronik karena bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan, manfaat yang diperoleh dari 

penggunaan komputer adalah salah satunya efisiensi operasional yang dapat memproses 

transaksi dengan kecepatan tinggi, namu dibalik kelebihan-kelebihan yang terdapat pada 

komputer, komputer juga dapat mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh factor eksternal dan 

internal. 

4.1.2 Metode Pengumpulan Data  

  Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai data-data yang diperoleh secara primer yaitu 

data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek 

penelitian yang dilakukan peneliti selam tiga bulan yaitu di bulan Juli, dan bulan Agustus, secara 

berkala dan terus menerus. Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan 

mencari informasi-informasi di internet dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

  Pada bulan bulan Juli, dan bulan Agustus terdapat beberapa masalah yang dialami 

mesin ATM ( Automatic Teller Machine ) yang sedang di teliti oleh peneliti di PT. Panin 

Indonesia Tbk Kcp Mega Mall Pluit. 
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Tabel 4.1. Jumlah ATM Offline Selama 2 Bulan 

Waktu Tempat Keterangan 

07-Jul-2018, 22:20 193,KCP MEGA MALL PLUIT Indikasi Out Of 

Service Error 

17-Jul-2018, 07:15 193,KCP MEGA MALL PLUIT Indikasi Out Of 

Service Error 

01-Aug-2018, 12:30 193,KCP MEGA MALL PLUIT Indikasi Out Of 

Service Error 

20-Aug-2018, 02:30 193,KCP MEGA MALL PLUIT Indikasi Out Of 

Service Error 

28-Aug-2018, 14:00 193,KCP MEGA MALL PLUIT Indikasi Out Of 

Service Error 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

 

4.2 Pengolahan Data Dan Analisis  

4.2.1 Identifikasi Kerusakan 

  Tahap awal yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu dengan mengindentifikasi 

kerusakan. Dari data kecacatan part-part dari mesin ATM yang telah ditemukan, kemudian 

dibuat check sheet seperti dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.2. Identifikasi Kerusakan Mesin ATM 

No Subject Defect Frekuensi Total 

1 Proses Posisi uang terlipat 1 1 

2 Lingkungan 
Debu - 

- 
Suhu tidak teratur - 

3 Pemadaman Listrik Konsleting listrik 2 2 

4 Kesalahan Teknis Human error 2 2 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

 

4.2.2 Penentuan Minimal Cut Set 

  Dari bagan fault tree masing – masing kerusakan yang sudah di buat, maka dicari 

minimal cut set untuk mengetahui akar permasalahan dari penyebab kerusakan pada mesin ATM 

( Automatic Teller Machine ) . Mencari minimal cut set merupakan analisa kualitatif yang mana 

dipakai Aljabar Boolean. Aljabar Boolean merupakan aljabar yang dapat digunakan untuk 

melakukan penyederhanaan atau menguraikan rangkaian logika yang rumit dan kompleks 

menjadi rangkaian logika yang lebih sederhana (Widjanarka, 2006). Perhitungan minimal cut set 

diperoleh dari bagan fault tree di bawah ini. Berikut Fault Tree Analysis untuk masing-masing 

subject dari mesin ATM offline : 
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1. Mesin ATM Offline akibat sistem 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Mesin ATM offline akibat Sistem 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

 

Dari fault tree mengenai Mesin ATM offline akibat sistem pada gambar 4.1. dapat disimpulkan 

bahwa basic event yang menyebabkan ATM offline antara lain gangguan satelit dan kelalaian 

teller. 
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2. Mesin ATM offline akibat Kesalahan teknis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Mesin ATM offline akibat Kesalahan Teknis 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

 

Dari fault tree mengenai Mesin ATM offline akibat kesalahan teknis pada gambar 4.2. dapat 

disimpulkan bahwa basic event yang menyebabkan ATM offline antara lain kelalaian 

maintenance, kelalaian teller, dan kurangnya pemahaman nasabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahan teknis 

Penyusunan 

posisi kabel 

Penyusunan 

posisi uang 

Memasukkan PIN 

salah berulang kali 

Uang terlipat 

 

Human Error 
Kelalaian 

maintena

nce 

Kelalaian 

teller 

Kurangnya 

pemaha-

man 

nasabah 



 
 

27 
 

 

3. Mesin ATM offline akibat Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Mesin ATM offline akibat Lingkungan 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

 

Dari fault tree mengenai Mesin ATM offline akibat lingkungan pada gambar 4.3. dapat 

disimpulkan bahwa basic event yang menyebabkan ATM offline yaitu karena kelalaian 

maintenance. 
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4. Mesin ATM offline akibat Listrik Padam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Mesin ATM offline akibat Listrik Padam 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

 

 

Dari fault tree mengenai Mesin ATM offline akibat listrik padam pada gambar 4.4 dapat 

disimpulkan bahwa basic event yang menyebabkan ATM offline antara lain karena kelalaian 

maintenance dan pemadaman listrik bergilir. 
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  Dari bagan fault tree masing – masing kerusakan yang sudah di buat, maka dicari 

minimal cut set untuk mengetahui akar permasalahan dari penyebab kerusakan Mesin ATM 

offline. Mencari minimal cut set merupakan analisa kualitatif yang mana dipakai Aljabar 

Boolean. Aljabar Boolean merupakan aljabar yang dapat digunakan untuk melakukan 

penyederhanaan atau menguraikan rangkaian logika yang rumit dan kompleks menjadi rangkaian 

logika yang lebih sederhana (Widjanarka, 2006). Perhitungan minimal cut set diperoleh dari 

bagan fault tree di bawah ini : 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Gambar 4.5. Bagan Fault Tree Analysis 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 
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Keterangan dari bagan fault tree analysis diatas akan dipaparkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.3. Keterangan bagan Fault Tree Analysis 

No Keterangan 

1 Mesin ATM Offline 

2 Sistem 

3 Kesalahan teknis  

4 Lingkungan  

5 Listrik padam      

6 Jaringan error 

7 Belum upgrade system 

8 Penyusunan posisi kabel 

9 Penyusunan posisi uang 

10 Memasukan PIN salah berulang kali 

11 Debu 

12 Suhu tidak teratur 

13 Konsleting listrik  

14 Gangguan satelit 

15 Kelalaian teller 

16 Posisi uang terlipat 

17 Human error 

18 Kelalaian maintenance 

19 Pemadaman listrik bergilir 

20 Kurangnya pemahaman nasabah 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 
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Langkah penentuan minimal cut seat, 

Top level  = 1 

    = 2 + 3 + 4 + 5 

    = [6+7] + [8+9+10] + [(11+12)] + [13] 

    = [14+15] + [18+16+17] + [(18+18)] + [(19+18)] 

    = [14+15] + [18+15+20] + [(18+18)] + [(19+18)] 

 

Dari penentuan minimal cut set, diperoleh basic event yang dapat menyebabkan adanya 

kerusakan pada mesin ATM offline dan berupa solusinya adalah : 

1. Kode 14  = Gangguan satelit 

     Menghubungi pihak Telkom untuk segera diperbaiki 

2. Kode 15  = Kelalaian teller 

     Penerapan SOP supaya uang tidak terlipat kembali 

3. Kode 18  = Kelalaian maintenance 

Penerapan SOP supaya tidak terjadi salah pemasangan posisi kabel 

4. Kode 19  =  Pemadaman listrik bergilir 

     Penggunaan genset 

5. Kode 20  = Kurangnya pemahaman nasabah 

     Pemasangan stiker di area ATM 
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Gambar 4.6. Solusi dari Mesin ATM Offline 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ,hasil dari metode FTA (Fault Tree

Analisis) diperoleh 5 basic event yang dapat menyebabkan ATM offline yaitu kelalaian teller,

gangguan satelit, kelalaian maintenance, pemadaman listrik bergilir, kurang pemahaman

nasabah.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan yang ada, maka dapat memberikan saran terhadap penerapan

SOP (standard operating procedure).

Ada beberapa point penting yang penting harus diperhatikan dalam penerapan SOP (standard

operating procedure) yang ada pada mesin ATMdiantaranya :

1. Agar selalu melakukan pelatihan SOP (standard operating procedure) bagi karyawan baru

maupun karyawan lama di divisi maintenance, yang meliputi :

1. Mengambil kartu yang macet atau ditahan oleh ATM.

2. Mengganti jurnal kertas printer atau jurnal disket.

3. Memeriksa fungsi mesin seperti kesalahan dispenser, kerusakan journal, kesalahan

printer, dan mengatur ulang mesin.

4. Melakukan pembersihan rutin setiap satu bulan satu kali.

2. Selalu memantau kinerja karyawan pada tugas yang sudah menjadi kewajiban, agar tidak

terjadi kesalahan maupun kelalaian yang mengakibatkan kerugian.

3. Menjalankan dan menerapkan penerapan SOP (standard operatong procedure) yang ada pada

divisi teller agar lebih baik dari sebelumnya.

4. Menambahkan genset untuk mengantisipasi pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh

pihak PLN.

5. Memberikan stiker yang berisikan keterangan bahwa 3 kali memasukan PIN yang salah

mengakibatkan ATMtertelan namun tidak terblokir.
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