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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar belakang 

 

Proyek pembangunan gedung kandang hewan fakultas kedokteran Unair C 

Surabaya ini dibangun dengan 3 lantai jumlah mahasiwa Unair semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Hal ini mendorong didirikannya pembangunan kandang hewan 

fakultas Kedokteran Unair C Surabaya. Lokasi kandang hewan fakultas kedokteran 

Unair C ini letaknya di kota Surabaya Jalan Mulyyorejo Surabaya. 

Pembangunan gedung kandang hewan fakultas kedokteran Unair C Surabaya ini 

dikerjakan oleh PT.KALIMAYA. setiap proyek konstruksi menpunyai rencana 

pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan tertentu, kapan pelaksanaan tersebut harus 

dimulai, kapan proyek tersebut harus di selesaikan, bagaimana proyek tersebut akan 

dikerjakan, serta bagaimana penyediaan sumberdayanya. 

Keterlambatan konstruksi seringkali terjadi, kompleks dan beresiko pada 

pelaksanaan proyek konstruksi yang dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian 

bagi penyedia jasa (kontraktor) dan pengguna jasa (pemilik). Bagi 

kontraktor,keterlambantan selain dapat menyebabkan cost over run akibat 

bertambanya waktu pelaksanaan proyek, dapat pula mengakibatkan menurunnya 

kredibilitas kontraktor untuk waktu yang akan datang. Sedangkan bagi pemilik, 

keterlambatan proyek dapat mengakibatkan meningkatnya hilangnya kesempatan 

dan seringkali timbulnya perselisihan dan klaim antara pemilik dan kontraktor 

(Soeharto, 1995). 

 

Bagi kontraktor,keterlambatan selain dapat menyebabkan cost over run 

akibat bertambanya waktu pelaksanaan proyek, dapat pula mengakibatkan 

menurunnya kredibilitas kontraktor untuk waktu yang akan datang. Sedangkan bagi 

pemilik, keterlambatan proyek dapat mengakibatkan meningkatnya hilangnya 

kesempatan dan seringkali timbulnya perselisihan dan klaim antara pemilik dan 

kontraktor (Soeharto, 1995).  

 

    Pada pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi pada dasaarnya 

mengharapkan dalam pelaksanaannya tidak mengalami keterlambatan karena 

keterlambatan yang terjadi akan mengkibatkan meningkatnya biaya proyek.            

Namun sering kali realisasi dilapangan, terjadinya keterlambatan tidak dinginkan 

dan tidak diketahui sebelumnya. . 
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Dalam  pelaksanaan proyek pembangunan gedung kandang hewan 

fakultas Kedokteran Unair C Surabaya, proyek ini mengalami 

keterlambatan. Keterlambatan yang terjadi dalam proyek pembangunan 

gedung kadang hewan fakultas Kedokteran Unair C Surabaya, disebabkan 

oleh faktor-faktor yang menyebabkan proyek ini terlambat adalah 

keterlambatan material, penambahan gambar (asbuild drawing), kurangnya 

control terhadap pelaksanaan, sehingga proyek tesebut dapat menyelesaikan 

pekerjaan Gedung kandang hewan Fakultas KedokteranUnair C Surabaya 

tidak sesuai schedule perencanaan. 

Dari perencanaan  proyek diselesaikan dengan total waktu 180 hari 

atau dalam 6 bulan, dan akhirnya proyek terlambat sehingga menambah 

waktu 60 hari atau 2 bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut.  

Motode analisa yang digunakan untuk mengetahui makanisme faktor-

faktorpenyebab keterlambatan proyek pembangunan gedung kadang hewan ini 

adalah Metode Fault Tree Analysis (FTA). 

Fault tree analysis (FTA) adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

Mengidentifikasikan resiko yang berperan terhadap terjadinya kegagalan. Metode ini 

dilakukan dengan pendekatan yang bersifat Top down, yang diawali dengan asumi 

kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak (Top Event) kemudian merinci sebab-

sebab suatu Top  Event pada suatu kegagalan dasar (Root Cause). 

Fault tree merupakan teknik untuk mengindentifikasi kegagalan (failure) 

dari Suatu system.  FTA  berorientasi pada funsi atau yang lebih dikenal dengan 

(Top dow approach) karena analisa ini berawal dari system level (Top) dan 

meneruskan kebawah. ( priyanta,2000:112). 

Fault tree analysis merupakan sebuah analytical tool yang menerjamahkan 

secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang menyebabkan kegagalan 

dari system. Teknik ini berguna mesdeskripkan dan menilai kejadian di dalam 

system (Foster, 2004). Sedangkan untuk mengetahui kombinasi faktor-faktor 

penyebab keterlambatan dengan menggunakan Method Obtaining Cut Sets 

(MOCUS). Method For Obtaining Cut Sets(MOCUS) merupakan sebuah algoritma 

yang dapat dipakai untuk mendapatkan  minimal cut  set dalam sebuah Fault tree. 

(DwiPriyanta,   2000:120121 dalam FarliMaghribi, 2011). 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas, penulis merumuskan suatu masalah 

yang akan di jadikan pembahasannya yakni : 

1.  Item pekerjaan apa saja yang mengalami keterlambatan dalam 

pembangunan gedung kandang hewan fakultas kedokteran Unair C Surabaya? 

2.    Faktor-faktor apa saja yang menpengaruhui keterlambatan dalam 

pembangunan gedung kandang hewan fakultas Kedokteran Unair C Surabaya? 

1.3 Tujuan penelitian 

         Maksud dari penulisin tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk 

menyelesaikan program studi di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya. 

Tujuan dari penulis tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang mengalami keterlambatan 

dalam pembangunan gedung kandang hewan Fakultats Kedokteran Unair C 

Surabaya. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menpengaruhi keterlambatan yang terjadi 

dalam proyek pembangunan gedung kandang hewan fakultas kedokteran Unair C 

Surabaya. 

 

1.4 Batasan masalah 

Maksud dari penulisan ini, ruang lingkup yang akan dibahas dibatasi agar 

sesuai dengan tujuannya. 

Batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan gedungkandang hewan 

fakultas kedokteran Unair C Surabya. 

 

2. Hanya mencari faktor-faktor penyebab keterlambatan pada proyek 

pembangunan gedung kandang hewan fakultas  kedokteran Unair C Surabaya. 

 

3. Metode yang digunakan ialah metode fault tree analysis (FTA)yang di lanjut 

dengan metode Method For Obtaining Cut Sets (MOCUS). 
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1.5 Manfaat penelitian 

Penyusunan tugas akhir inidiharapkan mampu 

mendapatkanbeberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis: 

a. Mengenalkan metode Fault Tree Analysis yang dirasa masih asing pada 

penerapannya di proyek Sipil. 

b. Mengetahui cara menganalisi metode fault tree analysis pada sebuah 

proyekyang mengalami keterlambatan. 

2. Mafaat praktik Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai faktor-

faktor yang menyebabkan keterlambatan pada proyek pembangunan gedung 

kandang hewan fakultas kedokteran Unair C Surabaya. 

Dengan demikian diharapkan para praktis jasa konstuksi dalam hal 

ini kontraktor dan pihak-pihak yang terkait menyadari pentingnya 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan agar dapat menemukan solusi 

yang tepat sehingga pelaksanaan proyek selanjutnya tidak mengalami 

keterlambatan 

1.6 Indentifikasi Lokosi Studi 

Lokasi studi ini terdapat pada daera surabaya tempatnya di kampus 

Unair C Surabaya ( Jl,mulyorejo Surabaya) Seperti masalah penjadwalan 

yang dialami oleh proyek pembangunan gedung kandang hewan. Dimana 

dalam proses pembangunan masalah yang dialami adalah keterlambatan. 

Dari perencanaan  proyek diselesaikan dengan total waktu 180 hari  atau 

dalam 6 bulan, dan akhirnya proyek terlambat sehingga harus menambah 

waktu 60 hari atau 2 bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut:  

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 

Data proyek yang akan dibahas sebagai berikut: 

a. Namaproyek                : Kandang hewan Fakultas kedoktera Unair 

C Surabaya. 

b. Lokasi proyek                : Jl. Mulyorejo (Surabaya). 

c. Pemilik proyek                : Endrosbektis. Sos. (UniversitasAirlangga) 

d. Durasi proyek                : 11/08/2011 – 06/02/2012. 

e. Biaya proyek                : 2,988,000,000,00. 

f. Waktu pelaksanaan            : 180 hari. 

g. Kontraktor pelaksanaan     : PT. KALIMAYA. 

h. Konsultan perencana         : CV. ADHIRAJASA KONSULTAN. 

i. Konsultan pengawas         : PT. ADHIRAJASA KONSULTAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


