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BAB II 

           TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya menperjelaskan 

tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk menanalis antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Umumnya kajian yang dilakukan oleh 

peneliti-peneliti dari kalangan akademis dan telah mempublikasikannya pada 

beberapa jurnal cetakan dan jurnal online (internet). Hasil penelitian yang relevan 

dalam menunjang penelitian ini adalah: 

Ridhati Amalia. (Sept. 2012) tulisan “Analisa penyebab keterlambatan 

proyek pembangunan Sidoarjo Town Square menggunakan metode Fault tree 

analysis (FTA)”.Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan metode 

fault tree analysis (FTA) pada proyek pembangunan Sidoarjo Town Square dapat 

menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek 

pembangunan Sidoarjo Town Square sebagai berikut: 

1. Untuk top event pekerjaan struktur GWT STP, basic event yang paling 

sering muncul adalah IMB belum turun ke area hijau dan kolam penampungan. 

2. Untuk top event pekerjaan Finishing Fasade dan Kanopy, basic event yang 

sering muncul adalah menghilangkan kanopy kecil di sekeliling bangunan, dinding 

kanopy, IMB belum turun, area hijau dan kolam penampugan. 

3. Untuk top event pekerjaan Atap, basic event yang paling sering muncul 

adalah perubahan funsi ruagan, penambahan ruangan, IMB belum turun, area hijau 

dan kolam penampungan. 

Andinda Febby Mustika (2014) judul tulisisan “Analisa keterlambatan 

proyek menggunakan Metode fault tree Analysis(FTA)”. (Studi kasus pada proyek 

pembangunan gedung program studi teknik industri tahap II Universitas Brawijaya 

Malang). Hasil menujukan bahwa dengan menggukan metode fault tree analysis 

(FTA) pada proyek pembangunan gedung program Studi Teknik Industri Tahap II 

Universitas Brawijaya Malang dapat menemukan faktor-faktor yang menpengaruhui 

keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan gedung program Studi Teknik 

Industri Tahap II Universitas Brawijaya Malang sebagai berikut: 
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1.   Pekerjaan persiapan. 

2.   Pekerjaan pasagan. 

3.   Pekerjaan beton. 

4.  Penandatanganan kontrak. 

5.  Manajemen kurang baik dari Konsultan pengawas (control). 

TUA  M. LBN. TORUAN (2013) judul tulisan “Kajian Faktor penyebab 

keterlambatan Pada proyek konstruksi di kota Medan dengan metode Fault Tree 

Analysis” (FTA).Hasil menunjukan bawah dengan menggunakan metode Fault Free 

Analysis (FTA) pada proyek konstruksi Medan dapat menemukan faktor-faktor yang 

menpengaruhui keterlambatan pelaksanaan pada proyek konstruksi di kota Medan 

sebagai berikut: 

1.   Kekurangan tenaga kerja. 

2.   SDM dari pekerja yang kurang memandai 

3.   Suaca buruk (hujan,badai). 

4.   Perencanaan schedule kerja yang tidak baik. 

5.   Kordinasi dan komunikasi yang kurang baik di bagian struktur organisasi 

proyek. 

6.  Terjadinya kecelakaan kerja (accident man power, kebakaran). 

 

2.2 Proyek 

2.2.1   Pengertian  proyek 

Proyek merupakan sekumpul aktivitas yang salaing berhubungan dimana 

ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, proyek biasanya bersifat lintas 

fungsi organisasi sehingga membutukan bermacam keahlian kealihan dari berbagai 

profesi dan organisasi. Setiap proyek adalah unik, bahkan tidak ada dua proyek yang 

persis sama. 

Menurut Dipohusodo (1995) “Manajemen Proyek & Konstruksi jilid 2. 

Penerbit Kanisius(Yogyakarta)”. Menyatakan bahwa suatu proyek merupakan upaya 

yang mengarahkan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk 

mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting tertentu serta harus diselesaikan 

dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. 

Menurut (Widiasanti dan Lenggogeni, 2013)“Manajemen Konstruksi 

Bandung”. Menyatakan bahwa Proyek Suatu kegiatan atau pekerjaan sementara 

yang memiliki tujuan dan saran yang jelas, berlansung dalam jangka waktu terbatas, 

denagan alokasi sumber daya tertentu. 

Dari pengertian kegiatan proyek diatas terlihat ciri pokok proyek adalah ( 

Widiasanti dan Lenggogeni, 2013:25). 
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a. Memiliki tujuan kusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 

b. Jumlah biaya sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai 

tujuan atas telah ditemukan. 

c. Bersifat sementara dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik 

awal danakhir ditemukan dengan jelas. 

Menurut PMBOK Guide, (2004) “A Guide to the project management Body 

of knowledge”. Menyatakan bahwa sebuah proyek memiliki beberapa karakteristik 

pemnting yang terkandung didalamnya yaitu: 

a. Temporary: berarti setiap proyek memiliki jadwal yang jelas kapan dimulai 

dan kapan diselesaikannya. 

b. Unik : artinya bahwa setiap proyek menghasilkan suatu produk solusi, 

service atau output tertentu yang berbedah satu sama lain. 

c. Progressive elaboration : adalah karakteristik proyek yang berhubungan 

dengan dua konsep sebelumnya yaitu sementara dan unik. Setiap proyek 

terdiri dari langka-langka yang terus berkembang dan berlanjut sampai 

proyek berakhir. Setiap langka semakin  memperjelas tujuan proyek 

Menurut (Soeharto, 1999) “Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai 

Operasional. Jakarta: Erlangga”. Menyatakan bahwa kegiatan proyek dapat diartikan 

sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, 

dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk 

atau deliverable yang criteria mutunya telah digariskan dengan jelas. 

 

2.2.2   Karakteristik proyek 

Menurut Ervianto (2002)“Manajemen Proyek Konstruksi”. Menyatakan 

bahwa proyek konstruksi memiliki karakteristikmasing-masing yang dapat diandang 

dalam tiga dimensi yaitu:unik, melibatkan sejumla sumber daya, dan membutuhkan 

organisasi. Kemudian,  proses penyelesaiannya harus berpegang pada tiga kendala 

(terple constrain nyaitu: sesuai spesifikasi yang ditetapkan,sesuai times chedule, dan 

sesuai  biaya yang di rencanakan. Proyek bersifat unik, keunikan dari proyek  

konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak  

ada proyek identik), proyek bersifat sementaraan selalu melibatkan grup  pekerja 

yang berbeda-beda. 

Menbutukan sumber daya (resource), setiap proyek konstruksi menbutukan 

sumber daya dalam penyelesaiannya, yaitu pekerjaan dan “sesuatu” (uang mesin, 

metoda, material), pengorganisasian semua sumber daya tersebut dilakukan oleh 

manejer proyek agar pelaksanaan proyek berjalan lancer sesuai rencana. 

Menbutukan organisasi, setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan 

dimana didalamnya terlibat sejumlah individugan ragam keahlia, ketertarikan, 
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kepribadian dan juga ketidakpastian. Langka awal yang harus dilakukan oleh 

manejer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. 

Secara umum kedengarannya istilah "Proyek" itu selalu identik terhadap 

sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dalam pembicaraan sehari-

hari, namun jika dilihat secara lebih luas proyek sebenarnya banyak jenisnya 

tergantung cases-nya masing-masing, ada berupa proyek konstruksi, proyek industri 

manufaktur, proyek penelitian/research, proyek dalam bidang pendidikan, proyek 

perfilman dsb. Untuk pembahasan kali ini saya tentunya tidak membahas secara 

keseluruan dari berbagai macam proyek tersebut, namun sesuai dengan ciri khas dari 

blog ini maka yang akan dibahas secara khusus hanya ciri-ciri  "Proyek 

Konstruksi" yang memiliki beberapa karakteristik dibandingan dengan proyek 

lainnya.  

Untuk proyek konstruksi memang secara khusus jika dilihat secara 

menyeluruh memiliki beberapa keunikan jika dibandingkan dengan beberapa jenis 

proyek lainnya seperti proyek industri manufaktur. Oleh karena itu dalam penulisan 

kali ini akan dibahas ciri-ciri suatu proyek konstruksi, antara lain sebagai berikut.  

 

1. Bersifat Unik 

         Suatu proyek konstruksi selalu memiliki sifat keunikan yang berbeda-beda 

dalam pelaksanaannya, walaupun misalkan proyek X memiliki spesifikasi dan jenis 

yang sama dengan proyek Y tetapi dikarenakan lokasi proyek yang berbeda tentunya 

memiliki keunikan tersendiri dalam proses pelaksanaannya baik dikarenakan kondisi 

alam, transportasi material, akses peralatan, maupun faktor lain yang berpengaruh 

dalam pelaksanaan proyek tersebut. 

 

2. Terbatas Dengan Waktu, Mutu dan Biaya 

             Tentunya secara umum semua proyek juga dibatasi oleh biaya, mutu dan 

waktu dalam proses pelaksanaannya, dikarenakan proyek secara umum dibiayai 

dengan biaya yang terbatas (sesuai angaran) dan dengan waktu yang harus dicapai 

sesuai dengan scheduled plan serta dengan kualitas yang sesuai dengan kontrak 

kerja. Dalam proyek konstruksi parameter waktu dan biaya memang menjadi tolak 

ukur yang harus diupayakan dan ditargetkan di samping unsur kualitas dan 

keselamatan kerja, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

direncanakan. Oleh karena itu pada dasarnya umur suatu proyek konstruksi bersifat 

sementara karena dibatasi oleh durasi yang telah direncanakan. 
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3. Item Pekerjaan Dilakukan Secara Sistematis 

 Dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi setiap item pekerjaan 

dilakukan secara sistematis dan berurutan sesuai dengan metode pelaksanaannya, 

jadi setiap elemen suatu struktur bangunan konstruksi umumnya dikerjakan 

berdasarkan susunan yang sistematis misalnya mulai dari sub-structures,  upper 

structures, dan pekerjaan finishing dan tidak berulang setelah item pekerjaan 

tersebut selesai dikerjakan. 

 

4. Umumnya Menggunakan Tenaga Kerja Ahli dan Profesional 

Dalam praktik konstruksi di lapangan tenaga kerja yang digunakan 

umumnya menggunakan tenaga kerja terlatih, terdidik sampai profesional karena 

pekerjaan yang dikerjakan memang membutuhkan suatu skill tersendiri mulai dari 

tahap perencanaan oleh insinyur perencana sampai pelaksanaannnya di lapangan 

oleh pekerja  seperti pekerjaan pengelasan, perakitan tulangan, pengecetan, 

plesteran, instalasi listrik-air, dsb. Kendala akhir-akhir ini yaitu sulitnya memperoleh 

tenaga kerja yang berkompeten dan profesional dibidangnnya.  

 

5. Perhitungan Biaya Dilakukan Sebelum Pelaksanan 

Pada umumnya perhitungan biaya dilakukan  pada tahap awal pengadaan 

(procurement) kemudian jika telah disepakati maka dilaksanakan pada tahap 

konstruksi, berbeda dengan industri manufaktur dimana perhitungan biayanya 

dilakukan setelah produk selesai dikerjakan yang berupa harga pokok produksi 

(HPP). Oleh karena itu khusus untuk proyek konstruksi sering ditemukan kesalahan 

perhitungan maupun akibat faktor lain yang menyebabkan pembengkakan biaya 

setelah proyek selesai dikerjakan dikarenakan perhitungan biaya secara dini dan 

dengan waktu yang terbatas serta akibat faktor-faktor lain selama konstruksi yang 

mempengaruhi biaya total proyek.  

 

2.2.3  Perencanaan konstruksi proyek 

Menurut Arikan  dan Dikmen (2004), “Constrution Engineering And 

Management, Lecture Notes”. Menyatakan bahwa mendefinisikan perencaan sebagai 

upaya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dan merancang cara untuk 

mencapai berbagai upaya untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran; dan 

menunjukkan bahwa dalam konsep perencanaan selalu ada tujuan yang akan dicapai 

di masa depan. Perencanaan proyek juga didefinisikan sebagai “proses menentukan 

satu metode dan urutan pekerjaan yang akan digunakan dalam suatu proyek 

konstruksi dari berbagai metode dan urutan pekerjaan yang dapat digunakan” 
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(Callahan, Quackenbush, dan Rowing, 1992). Hal ini juga merupakan sumber 

informasi penting yang digunakan dalam menentukan estimasi waktu dan dan 

jadwal kerja selain itu juga sebagai dasar pengedalian proyek. 

Menurut Arikan and Dikemon (2004), “Constrution Engineering And 

Management, Lecture Notes”. Menyatakan bahwa tujuan utama dari perencanaan 

adalah untuk menjelaskan tugas utama dari maneger, yaitu pengarahan dan control. 

Tujuan kedua adalah untuk mengatur semua hubungan dan sistem informasi diantara 

para pihak kepentingan yang terlibat dalam proyek konstruksi. Selanjutnya, tujuan 

ketiga dari perencanaan adalah untuk memungkinkan dilakukan control dan prediksi 

dalam proyek konstruksi. 

Menurut (Callahan, 1992) “Construction project scheduling. New York: 

McGrawHill”. Menyatakan bahwa penjadwalan dalam pengertian perencanaan 

poyek konstruksi merupakan perangkat untuk menentukan aktivitas yang diperlukan 

untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu, 

dalam nama setiap aktivitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu 

dengan biaya yang ekonomis Penjadwalan meliputi tenaga kerja, material peralatan, 

keuangan, dan waktu. Dengan penjadwalan  yang tepat maka beberapa macam 

kerugian dapat dihindarkan seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, dan 

perselisihan. 

Menurut Nurhayati (2010:4) “Manajemen proyek, Graha Ilmu : Jogjakarta”. 

menjelaskan bahwa sebuah proyek dapat diartikan sebagai upaya atau aktivitas yang 

diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan-harapan penting 

dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

1. penjadwalan  

          penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat 

untuk menentukan aktivitas yang di perlukan untuk menyelesaikan suatu proyek 

yang dalam urutan serta kerangka waktu tertentu, dalam mana setiap aktivitas 

harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu dengan biaya yang ekonomis 

(Callahan, 1992). Penjadwalan meliputi tenaga kerja, material, peralatan,keuangan, 

dan waktu. Dengan penjadwalan yang tepat maka beberapa macam kerugian dapat 

dihindarikan separti keterlambatan, pembengkakan biaya, dan perselisihan. 

Beberapa maanfaat yang dapat diperoleh dari penjadwalan antara lain : 

a. Bagi pemilik (Owner) 
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1. mengetahui waktu mulai dan selesainya proyek. 

2. Merencanakan aliran kas. 

3. Mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya 

proyek.  

b. Bagi kontraktor (contractor).  

1. memprediksi kapan suatu kegiatan yang spesifik dimulai dan diakhiri. 

2. Merencanakan kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja. 

3. Mengatur waktu keterlibatan sub-kontraktor. 

4. Menghindari konflik antara sub-kontraktor dan pekerja. 

5. Merencana aliran kas. 

6. Mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya 

proyek. 

2. pengendalian  

R.J. Mockler, 1972 dalam Imam Soeharto (1997) memberikan pengertian 

tentang pengendalian menurutnya, pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk 

menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencananan, merancang sistem 

informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalis kemungkinan 

adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil 

tindakan pembetulan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efesien dalam 

rangka mencapai sasaran. 

Berdasarkan  pengertian yang diberikan oleh Mockler, maka  proses 

pengendalian proyek dapat diuraikan menjadi langkah-langkah sebagai berikut : 

a. menentukan sasaran. 

b. Definisi lingkup kerja. 

c. Menentukan standard an kriteria sebagai patokan dalam rangkan mencapai 

sasaran. 

d. Merancang/menyusun sistem informasi, pementauan, dan pelaporan hasil 

pelaksanaan pekerjaan. 

e. Mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan terhadap standar, kriteria, dan 

sasaran yang telah ditentukan. 

f. Mengadakan tindakan pembetulan. 

  Fungsi utama dalam pengedalian adalah memantau dan mengkaji (bila perlu 

mengadakan koreksi) agar langkah-langkah kegiatan terbimbing ke arah tujuan 

yang telah di tetapkan. Pengedalian memantau apakah hasil kegiatan yang telah 
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dilaksanakan sesuai dengan patokan yang telah digariskan dan mastikan pengguaan 

sumber daya yang efektif dan efisien. 

3. metode pengendaliaan biaya dan waktu 

            Penyimpangan terhadao perencanaan sering terjadi, baik terhadap biaya 

maupun waktu untuk mengetahui terjadinya penyimpangan secara dini dapat 

dipergunakan metode varian dan metode earned value atau metode nilai hasil. 

Metode-metode ini dipakai untuk pengendalian terhadap biaya dan waktu. 

 a. metode varian  

pengendalian biaya proyek dengan melakukan indentifikasi varian pada data 

pengeluaran biaya pelaksanaan terhadap biaya rencana secara periodik atau dalam 

kurun waktu tertentu. 

b. metode nilai hasil (earned value) 

           Dalam metode ini memakai dasar-dasar asumsi tertentu agar dapat 

dikembangkan untuk membuat pemikiran atau proyeksi keadaan masa depan 

proyek. Metode ini digukan untuk :  

 1.    mengetahui performance proyek dari sisi biaya oada suatu waktu : 

       a. apakah pengeluaran biaya > dari rencana. 

       b. apakah pegeluaran biaya < dari rencana. 

       c. apakah pengeluaran biaya = dari rencana. 

2.    mengetahui performace proyek dari jadwal/waktu pada suatu waktu : 

       a. apakah waktu pelaksaan lebih cepat dibanding rencana. 

       b. apakah waktu pelaksanaan lebih cepat dibanding rencana. 

       c. apakah waktu pelaksana sama dengan rencana. 

3.   prediksi biaya untuk menyelesaikan proyek setelah waktu evluasi, proyek 

untung atau rugi. 

4.  prediksi waktu untuk menyelesaikan proyek setelah evaluasi, lebih cepat atau 

lebih lambat. 
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2.2.4   Jenis jenis proyek 

           Menurut (Soeharto 1999), proyek dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Proyek Engineering-konstruksi Terdiri dari pengkajian kelayakan desain 

engineering, pengadaan, dan konstruksi. 

b. Proyek Engineering-manufaktur Dimaksudkan untuk membuat produk baru, 

meliputi pengembankan produk, manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan 

operasi produk yang dihasilkan. 

c. Proyek penelitian dan pengembangan bertujuan untuk melakukan penelitian 

dan pengembangan dalam rangka menhasilkan produk tertentu. 

d. Proyek pelayanan manajemen Proyek pelayanan manajemen tidak 

memberikan hasil dalam bentuk fisik, tetapi lapooran akhir, misalnya 

merancang sistem informasi manajemen. 

e. Proyek capital proyek capital merupakan proyek yang berkaitan dengan 

penggunaan dana capital untuk investasi.  

f. Proyek radio-TelekomunikasiBertujuan untuk membangun jaringan 

telekomunikasi yang dapat menjangkau area yang luas dengan biaya 

minimal. 

g. Proyek konservasi Bio-Diversity proyek konservasi bio-diversity merupakan 

proyek yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan. 

1. Ciri-ciri Proyek 

Dari pengertian proyek terlihat bahwa ciri-ciri pokok proyek (Soeharto, 1999) 

adalah : 

a. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 

b. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai 

tujuan proyek telah ditentukan. 

c. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik 

awal dan akhir ditentukan dengan jelas. 

d. Nonrutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah 

sepanjang proyek berlangsung. 

2. Macam-macam Proyek 

Menurut Soeharto (1999), dilihat dari segi kegiatan utama maka 

macammacam proyek dapat dikelompokkan menjadi : 
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a. Proyek Engineering Konstruksi 

Komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri dari pengkajian 

kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstrusi. Proyek macam ini, 

misalnya pembangunan gedung, jembatan, pelabuhan, jalan raya, fasilitas 

industri, dan lain-lain. 

b. Proyek Engineering Manufaktur 

Proyek manufaktur ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru, jadi 

produk tersebut adalah hasil usaha kegiatan proyek. Kegiatan utama meliputi 

desain engineering, pengembangan produk (product development), pengadaan, 

manufaktur, perakitan, uji coba, fungsi dan oprasi produk yang dihasilkan. 

Contohnya adalah pembuatan ketel uap, generator listrik, mesin pabrik, 

kendaraan mobil, dan lain sebagainya. Jika kegiatan manufaktur ini dilakukan 

berulang-ulang, rutin, dan menghasilkan produk yang sama, maka kegiatan ini 

tidak lagi diklasifikasikan sebagai proyek. 

 

       c. Proyek Penelitian dan Pengembangan 

Proyek ini bertujuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka 

mengahasilkan suatu produk tertentu. Dalam mengejar hasil akhir, proyek ini 

sering kali menempuh proses yang berubah-ubah demikian pula dengan lingkup 

kerjanya. Agar tidak melebihi anggaran atau jadwal secara substansial, maka 

perlu diberikan batasan yang ketat perihal masalah tersebut. 

d. Proyek Pelayanan Manajemen 

Banyak perusahaan memerlukan proyek macam ini, diantaranya : 

1. Merancang sistem informasi manajemen, meliputi perangkat lunak maupun 

perangkat keras. 

2. Merancang program efisiensi dan penghematan. 

3. Diversifikasi, penggabungan dan pengambilalihan. 

e. Proyek Kapital 

Berbagai badan usaha atau pemerintah memiliki kriteria tertentu untuk 

proyek kapital. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dana kapital (istilah 

akuntansi) untuk investasi. Proyek kapital umumnya meliputi pembebasan 

tanah, penyiapan lahan, pembalian material dan peralatan (mesin-mesin), 

manufaktur (pabrikasi) dan konstruksi pembangunan fasilitas produksi. 
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2.2.5 Faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek 

Banyak hal yang dapat mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian 

suatu proyek. Beberapa penyebab yang paling sering terjadi antara lain : perubahan 

kondisi lapangan, perubahan desain atau spesifikasi, perubahan  cuaca, ketidak 

tersedian tenaga kerja , material, ataupun peralatan dan lainnya. 

Pada perencanaan kerja sering kali timbul masalah operasional yang 

menghambat aktivitas penyelesaian suatua proyek, seperti: kurangnya sumberdaya, 

alokasi sumber daya yang tidak tepat, keterlambatan pelaksanaan proyek dan 

masalah- masalah lainnya diluar jawal dalam rencana kerja (Nicholas, M. john,  dan 

Herman Steyn 1990). 

       Pengertian keterlambatan Menurut Ervianto (1998), Manajemen Proyek 

Konstruksi adalah sebagai waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai 

dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan 

mengikuti menjadi tertunda atau tidak diselasaikan tepat sesuai jadwal yang telah 

direncanakan. 

         Pada intinya proyek adalah kegiatan sementara yang dibatasi waktu atau 

biaya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektik dan efisien.Keberhasilan suatu 

proyek dapat dilihat dari hasil akhir yang didapatkan, apakah proyek tersebut selasai 

tepat pada waktunya, sesuai pada rancangan awal,dan denganbiaya yang telah 

ditentukan, atau bahkan sebaliknya terjadi keterlambatan, tidak sesuaidengan 

rencana awal, dan pembekakan biaya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-

faktor keberhasilan suatu proyek adalah waktu (time), biaya (cost), dan kualitas 

(quality). 

       Jika salah satu aspek mengalami masalah, maka akan berdampak pada aspek 

yang lain. Sebagai contoh , terjadinya keterlambatan proyek dapat berdampak pada 

biayajuga mutu yang dihasilkan. Pekerjaan seringkali dipaksa untuk mengejar 

keterlambatan waktu, sehingga hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas,  

mutu ya diharapkan tidak sesuai dengan rencana. Atau dapat juga terjadi 

pembengkatan biaya untuk menambah alat-alat pendukung dalam mengejar 

ketertinggalan proyek. 

 Menurut Assaf dan Al-Hejji (1995) “Faktor Penyebab keterlambatan 

Proyek”. menyatakan bahwa dapat dilihat dari sisi material, tenaga kerja, peralatan, 

biaya atau modal, perubahan desain, hubungan dengan instansi terkait, penjadwal 

dan pengedalian, lambatnya prosedur pengawasan dan pengujian yang dipakai 

dalam proyek, lingkungan, masalah kontrak, dan tidak adanya konsultan manejer 

profesional. 

Menurut Proboyo (1999) “Keterlambatan waktu pelaksanaan proyek 

klasifikasi dan peringkat dari penyebab-penyebab”. Menyatakan bahwa 
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keterlambatan pelaksanan proyek umumnya selalumenimbulkan akibat yang 

merugikan baik bagi pemilik maupun kontraktor, karenaberdampak pada konflik dan 

perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab, juga tuntutan waktu, dan 

biaya tambahan. 

       Sedangkan AlifienEtA1 (2000) berpendapat bahwa keterlambatan proyek 

sering kali menjadi sumber perselisihan dan tuntutan antara pemilik dan kontraktor, 

sehingga akan menjadi sangat mahal nilainya baik ditinjau dari sisi kontraktor 

maupun pemilik proyek. 

      Kontraktor akan terkena denda penalti sesuai dengan kontrak dan akan 

mengalami tambahan biaya overhead selama proyek masih berlangsung. Sedangkan 

pada pemilik proyek, keterlambatan akan memberi dampak pada pengurangan 

pemasukan karenapenundaan pengoperasian fasilitasnya. 

 

2.2.6 Dampak Keterlambatan Proyek Konstruksi 

Menurut Lewis dan Atherley (1996), keterlambatan proyek seringkali 

menjadi sumber perselisihan dan tuntutan antara pemilik(Owner) dan kontraktor, 

sehingga akan menjadi sangat mahal nilainya baik ditinjau dari sisi kontraktor 

maupun owner. Keterlambatan pelaksanaan pada proyek juga memberikan dampak 

berupa kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Adapun 

dampak kerugian yang dapat dialami oleh pihak yang terlibat didalam pelaksanaan 

proyek konstruksi adalah sebagai berikut: 

1. Pihak Kontraktor Keterlambatan penyelesaian proyek mengakibatkan 

naiknya overhead yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena 

bertambahnya waktu pelaksanaan.Overhead meliputi biaya untuk perusahaan secara 

keseluruhan, terlepas ada atau tidaknya kontrak yang sedang ditangani. 

2.   Pihak Konsultan Konsultan akan mengalami kerugian waktu serta akan 

terlambat dalam mengerjakan proyek yang lainnya, jika pelaksanaan proyek 

mengalami keterlambatan penyelesaian. 

3.      Pihak Owner / Pemilik Keterlambatan pelaksanaan proyek berarti kehilangan 

penghasilan dari hasil proyek yang seharusnya dapat digunakan dan terjadi 

permasalahan pada investasi tersebut. Jika proyek jalan toll Medan-Kualanamu 

terjadi keterlambatan dalam penggunaan fasilitas dan pengoprasian tersebut dan 

akan merugikan nilai investasi yang di targetkan. 
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2.3 Fault tree analysis  

         Mungkin sebagian besar engineer maupun calon engineer tidak asing 

dengan istilah fault tree analysis. Apalagi bagi seseorang yang berpengalaman 

menyelesaikan kasus berupa troubleshooting. Metode ini cukup efektif untuk 

mengetahui akar analysis dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Fault Tree Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

Mengidentifikasikan resiko yang berperan terhadap terjadinya kegagalan.  

Metode ini dilakukan denganpendekatan yang bersifat top down, yang 

diawali dengan asumi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak (Top Event) 

kemudianmerinci sebab-sebab suatu Top Event pada suatu kegagalan dasar (Root 

Cause). 

Metode Fault Tree Analysis dapat dinyatakan dalam gerbang logika (logical 

gates) dimana adanya iteraksi antara satu kejadian dengan kejadian lainnya yang jadi 

penyebab terjadinya. 

Kejadian analisa paling puncak disebut top event, kemudian secara 

berurutan dengan bantuan logika gates dicari kejadian perantara disebut intermediate 

event dan akhirnya ditemukan akar permasalahan kejadian yang paling mendasar 

disebut basic event. 

Metode FTA sering digunakan untuk menganalisa kegagalan sistem. FTA 

adalah metode analisa dimana terhadap suatu kejadian yang tidak diinginkan disebut 

undesired event terjadi pada sistem dan sistem tersebut kemudian dianalisa dengan 

kondisi lingkungan dan operasional yang ada untuk menemukan semua cara yang 

munking terjadi yang mengarah pada terjadinya undesired event tersebut. 

Mencari penyebab-penyebab undesired event adalah analisa secara 

kuantitatif, dan mencari probabilitas adalah analisa adalah analisa secara kuantitatif. 

Dengan melakukan anaisa kualitatif, maka dapat diketahui bagian mana dari sistem 

yang gagal dan perlu dilakukan tindakan perbaikin dan pencegahan berdasarkan 

kegagalan yang ada agar kejadian sama tidak terulang. Analisa kuantitatif dilakukan 

untuk mengetahui beberapa probabilitas terjadinya undersired event. Jika  angkah 

tersebut mendekati 1, maka maka sistem perlu deperbaiki atau dilakukan perawatan 

pada bagian-bagian yang gagal dari hasil analisa kualitatif dengan menurunkan. 

Menurut ( priyanta, Dwi. 2000 ) “Keandalan Dan Perawatan. Surabaya: 

Institut Teknologi Surabaya”. Fault tree merupakan teknik untuk mengindentifikasi 

kegagalan (failure) dariSuatusystem. FTA berorientasi pada funsi atau yang lebih 

dikenal dengan (Top downapproach) karena analisa ini berawal dari system level 
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(Top) dan meneruskan kebawah. Terdapat 5 tahapan untuk melakukan analisa 

dengan Fault Tree Analysis (FTA), nyaitu sebagai berikut: 

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

2. Penggambaran model grafis Fault Tree (FT). 

3. Mencari minimal cut set dari analisa Fault Tree (FT). 

4. Melakukan analisa kualitatif dari Fault Tree (FT). 

5. Melakukan analisa kuantitatif dari Fault Tree (FT). 

Langkah pertama diatas bertujuan untuk mencari Top Event yang 

merupakan definisi dari kegagalan suatu sistem, di tentukan terlebih dahulu dan 

menentukan sebuah model grafis Fault Tree Analysis (FTA). 

Tahapan kedua, menbuat model grafis Fault Tree. Atuaran dalam membuat 

Fault Tree Analysis (FTA) adalah : 

a. Mendeskripsikan Fault Event (kejadian gagal). 

b. Mengevaluasi Fault Event (kejadian gagal). 

c. Melengkai semua Gerbang Logika (logika gate). 

 Menurut (Foster, 2004) “Managing Quality: an Integrative Approach 

Pearson Education International”. .Menyatakan bahwa Fault tree analysis 

merupakan sebuah analytical tool yang menerjamahkansecara grafik kombinasi-

kombinasi dari kesalahan yang menyebabkan kegagalandari system.Teknik ini 

berguna mesdeskripkan dan menilai kejadian di dalam system. 

Fault Tree Analysis biasanya diggunakan pada waktu mencoba menemukan 

potensi sumber bahaya, dengan menampilkan sumber bahaya atau faktor penyebab 

waktu yang sama, dan dapat dilihat bagaimana kecelakan itu terjadi. 

2.3.1  Difinisi problem dan kondisi batas FTA 

Aktivitas pertama dari fault tree analysis terdiri dari dua step, yaitu. 

1. Mendefinsikancritical event yang akan dianalisa. 

2. Mendefinisikan boundary condition untuk analisa. 

Critical even yang akan dianalisa secara normal disebut dengan TOP event. 

Penting kiranya untuk bahwa TOP event harus didefinisikan secara jelas dan tidak 

kabur (unambiguous). Diskripsi dari TOP event seharusnya selalu memberikan 

jawaban terhadap pertanayaan apa(what), dimana (where),dan kapan (when). 

a. What mendiskripsikan tipe dari critical event yang sedang terjadi, sebagai 

contoh kebakaran (fire). 
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b. Where mendiskripsikan diman critical event terjadi, sebagai contoh critical 

event terjadi di process oxidation reactor. 

c. When mendiskripsikan dimana critical event terjadi, sebagai contoh critical 

event terjadi pada saat pengoperasian normal. 

 

2.3.2 Pengkonstruksian FTA 

Pengkonstruksian Fault Tree selalu bermula dari top event. Oleh karena itu, 

berbagai Fault Tree event yang secara langsung, penting, dan berbagai penyebab 

terjadinya TOP event harus secara teliti diidentifikasi. Berbagai penyebab ini 

dikoneksikan ke TOP event oleh sebuah gerbang logika. Penting kirianya bahwa 

penyebab level pertama dibawah TOP event harus disusun secara terstruktur. Level 

pertama ini sering disebut dengan TOP structure dari sebuah Fault tree. 

TOP structure ini sering diambil dari kegagalan modul-modul utama sistem, atau 

funsi utama dari sistem. Analisa dilanjutkan level demi level sampai semua fault 

event telah dikembangkan sampai pada resolusi yang ditentukan. Analisa ini 

merupakan analisa dedutif dan dilakukan dengan mengulang pertanyaan “Apa alasan 

terjadinya event ini.?”. 
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Struktur fundamental dari sebuat fault tree menujukan berbagai symbol yang 

dipakai untuk mengkostruksi sebuah fault tree. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  6623 – taufiqurrachman.weblog.esaunggul.ac.id 

Gambar 1  Struktur Fundamental Fault Tree 

 

 

 

 

Urutan akhirnya menyebabkan penyebab dasar 

untuk pohon yang tanggal tingkat kegagalan 

tersedia. Penyebab dasar dilambangkan oleh 

lingkaran dan merepresentasikan. 

Batas resolusi pohon kesalahan. 

 

Kegagalan sistem atau 

kecelakaan (peristiwa 

puncak). 
 

Pohon kesalahan terdiri dari urutan 

kejadian yang menyebabkan 

kegagalan sistem atau 

ketidaksengajaan. 
 

Peristiwa di atas gerbang dan semua peristiwa 

yang memiliki penyebab yang lebih mendasar 

dilambangkan dengan persegi panjang. 

 

 

Peristiwa tersebut dijelaskan dalam persegi panjang. 
. 

Urutan kejadian dibangun AND, OR, atau 

gerbang logika lainnya. 
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2.3.3   Proses melakukan kajian FTA 

Menurut Ramli  (2010)“Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan 

Kerja, Dian Rakyat Jakarta”. Menyatakan bahwa proses melakukan kejian Fault tree 

Analysis (FTA) secara garis besar adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi, mengiventarisasi data atau informasi yang 

diperlukanmisalnya referensi, percobaan, standar praktis, dan lainnya. 

b. Melakukan analisis awal terhadap sistem yang akan dianalisis, 

pelajariproses pelalatan atau cara kerja sistem mulai dari bahan masuk, 

proses, danaliran keluarnya. 

c. Menyusun Fault Tree Analysis (FTA) yang di mulai dengan 

kejadianpuncak,terus ke bawah pada kejadian berikutnya sampai diperoleh 

strukturpohon Fault Tree Analysis (FTA) yang logis, dengan menggunkan 

simbol simbol tertentu sebagai berikut: 
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    Tabel 1 simbol-simbol Fault Tree Analysis (FTA. 

 

Logic event AND 

Simbol Logic Event AND atau Gate AND, yaitu 

menyatakan hubungan secara logika yang menjebarkan 

output akan terjadi apabila semua input terjadi 

 

Transferred Event 

Simbol Transferred Event, yaitu digunakan untuk 

menghubungkan input dan output dari FTA yang terkait, 

seperti FTA dari subsistem ke sistemnya. 

 

Undeveloped Event 

Simbol Undeveloped Event, yaitu menyatakan kejadian 

yang  tidak akan dikembangkan lebih lanjut karena tidak 

tersedianya informasi. 

 

Basic Event 

  Simbol basic event, nyaitu menyatakan kejadian tidak 

diharapkan yang dianggap sebagai penyebab dasar. 

      Sumber :http://galihekapriminta.blogspot.co.id/2012/05/metode-fault-tree-  

analysis.htm 

 

Istilah 

 

 

Keterangan 

 

 

 

 

      Top event 

    Simbol Event, yaitu menyatakan penyimpangan yang 

tidak diharapkan dari suatu kejadian normal pada suatu 

komponen dari sistem, apabila terdapat di bagian puncak 

disebut sabagai symbol top event, nyaitu menyetakan 

kejadian yang dikehendaki pada puncak yang akan diteliti 

lebih lanjut kea rah kejadian dasar lainnya dengan 

menggunakan gerbang logika untuk menentukan penyebab 

keterlambatan. 

 

Logic event OR 

.Simbol Logic Event OR atau Gate OR, menyatakan 

hubungan secara logika yang menjabarkan output akan 

terjadi apabila input apapun terjadi. 

http://galihekapriminta.blogspot.co.id/2012/05/metode-fault-tree-
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d. Menyederhanakan Fault Tree Analysis (FTA), dengan menghilangnya atau  

mengurangi kejadian-kejadian yang tidak mendukung atau kurang logis. 

e. Menperkirakan probabilitas dari semua kejadian, mulai dari dasar atau 

bawah pohon sampai ke kejadian puncak. 

f. Menentukan komponen yang perlu mendapat perhatian atau memiliki aspek  

signifikan terhadap keselematan sistem selurunya. 

 

                                               Sumber (Akagamis,1999) 

Gambar 2 Simbol-simbol dalam FTA yang menguraikan suatu kejadian 

(Akagamis,1999). 

Fault Tree analysis menggunakan logika untuk menunjukkan hubungan 

antara dampak kegagalan dan modus kegagalan. Dua macam logika sering 

Simbol Keterangan 

  

Top Event 

  

Logic Event OR 

  

Logic Event AND 

  

Transferred Event 

  

Undeveloped Event 

  

Basic Event 
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digunakan adalah AND dan OR. AND merepresentasikan kondisi dimana seluru 

kejadian pada masukan (input) harus terjadi untuk menhasilkan keluaran (output) 

beberapa kejadian pada tingkat yang lebih tinggi.  Sedangkan OR merepresentasikan 

kondisi dimana satu atau lebih kejadian pada masukan harus terjadi untuk 

menghasilkan keluaran (output) berupa kejadian pada tingkat yang lebih tinggi. 

Sebuah representasi grafis yang dinamakan pohon kesalahan Fault tree (FT) 

kemudian dibuat untuk melihat hubungan logis antara semua kejadian yang 

berkaitan dengan kejadian yang puncak. Dibawah ini merupakan contoh kasus dari 

pengunaan metode Fautl Tree Analysis (FTA) terdapat gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

          Primary cause 

 

                                                                 Logic gates 

 

                                                                  Basic Event 

 

Gambar 3 Fault Tree Analysis  (FTA). 

Sumber(6623 – taufiqurrachman.weblog.esaunggul.ac.id) 

 

 

 

 

 

     Top Event 

OR

R 

Gate Gate Gate 

AND AND OR 

1 4 5 6 3 2 
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            Tabel 2 simbol fault tree analysis (FTA) 

 

Gambar 

 

Simbol 

 

Keterangan 

 

 

 

 

TOP Event 

Primary cause 

 

Kejadian yang tidak dihendaki pada puncak 

yang akan diteliti lebih lanjut dengan 

menggunakan gerbang-gerbang logika untuk 

menentukanpenyebab dan kekerapannya. 

  

 

Logic Gates 

 

Hubungan secara logika antara input 

(kejadian yang dibawah). Hubungan logika 

ini dinyatakan dengan gerbang AND (dan) 

atau gerbang OR (atau). 

  

 

Basic Event 

 

Kejadian yang tidak diharapkan yang 

dianggap sebagai penyebab dasar sehingga 

tidak perlu dilakukan analisa lebih lanjut. 

              Sumber (6623 – taufiqurrachman.weblog.esaunggul.ac.id) 

2.3.4 Kelebihan dari Fault Tree Analysis 

Kelebihan fautl Tree Analysis sebagai berikut: 

1. Mudah menjelaskan semua perbedaan interaksi penyebab untuk 

menhasilkan kerugian. 

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

3. Dapat menbuat tindakan pencegahan gang tepat untuk mengeliminir 

penyebab dasar  sehingga kerugian sama tidak akan muncul lagi. 

4. Dapat menghitung evaluasi kualitatif dan kuantitatif dari kerugian. 

 

 

 

OR AND 
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2.3.5 Manfaat dari metode fault tree analysis 

Manfaat dari metode Fault Tree Analysis sebagai berikut: 

1. Dapat menentukan faktor-faktor penyebab keterlambatan yang 

kemungkinan besar menimbulkan kegagalan. 

2. Menemukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab 

kegagalan . 

3. Menganalisa kemungkinan sumber-sumber resiko sebelum kegagalan 

timbul. 

4. Menginvestigasi suatu kegagalan. 

Jadi secara umun metode fault tree analysi adalah sebuah metode 

menyelesaikan kasus apabilah terjadi kegagalan atau hal yang tidak diinginkan 

dengan mencari akar-akar permasalahan basic event yang muncul dan diuraikan dari 

setiap indikasi kejadian puncak (Top Event). 

 

3.3.6  Pengidentifikasian Minimal Cut Set 

 Sebuah fault tree memberikan informasi yang berharga tentang berbagai 

kombinasi dari fault event yang mengarah pada critical failure system. Kombinasi 

dari berbagai fault event disebut dengan cut set. Pada terminologi fault tree, sebuah 

cut set didefinisikan sebagai basic event yang bila terjadi (secara simultan) akan 

mengakibatkan terjadinya TOP Event. Sebuah Cut Set dikatakan sebagai minimal 

cut set jika Cut Set tersebut tidak dapat direduksi tanpa menghilangkan statusnya 

sebagai cut set. 

Jumlah Basic Event yang berbeda di dalam sebuah minimal Cut Set disebut 

dengan orde Cut Set.  

Untuk fault tree yang sederhana adalah mungkin untuk mendapatkan 

minimal Cut Set dengan tanpa menggunakan prosedur formal/algoritma. 

Metode fault tree analysis adalah sebuah metode menyelesaikan kasus 

apabila terjadi sesuatu kegagalan atau hal yang tidak diinginkan dengan  mencari 

akar-akar permasalahan Basic Event yang muncul dan diuraikan dari  setiap indikasi 

kejadian puncak (Top Event ). Sedangkan untuk mengetahui kombinasi faktor-faktor 

penyebab keterlambatan dengan menggunakan Method For Obtaining Cut Set 

(Mocus). 

Untuk Fault Tree yang lebih besar, maka diperlukan sebuah algoritma untuk 

mendapatkan minimal cut set pada Fault Tree. Mocus  (Method For Obtaining Cut 

Sets) merupakan sebuah algoritma yang dapat dipakai untuk mendapatkan minimal  
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cut set dalam sebuah fault tree. (Dwi Priyanta,   2000:120 121 dalam Farli Maghribi, 

2011). 

 

3.3.7    Penyelesaian analisis pohon kegagalan  

Didalam menyelasaikan analisis pohon kegagalan dilakukan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Ditemukan kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan sebagai kejadian 

puncak. 

2. Menganalisis penyebab terjadinya kejadian puncak secara mundur dengan 

mengunakan gerbang logika. 

3. Mengubah logika pohon kegagalan menjadi persmaan Fault Tree Analysis 

(FTA). 
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 Gambar konstruksi Fault Aree Analysis (FTA) sebagai berikut : 

 

 

 

  Primary                                       cause 

 

                                                  Logic gates 

 

 

                                             Basic Event 

  

 

 

 

 

Gambar 4 fault tree analysis 

Sumber (6623 – taufiqurrachman.weblog.esaunggul.ac.id) 
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Simbol Fault Tree Analysis (FTA) sebagai berikut: 

Tabel 3 simbol fault tree analysis (FTA) 

Gambar Simbol Keterangan 

  

TOP Event 

Primary cause 

Kejadian yang tidak dihendaki pada puncak 

yang akan diteliti lebih lanjut dengan 

menggunakan gerbang-gerbang logika untuk 

menentukanpenyebab dan kekerapannya. 

  

Logic Gates 

Hubungan secara logika antara input 

(kejadian yang dibawah). Hubungan logika 

ini dinyatakan dengan gerbang AND (dan) 

atau gerbang OR (atau). 

  

Basic Event 

Kejadian yang tidak diharapkan yang 

dianggap sebagai penyebab dasar sehingga 

tidak perlu dilakukan analisa lebih lanjut. 

 

                   Sumber (6623 – taufiqurrachman.weblog.esaunggul.ac.id) 

Method for Obtaining Cut Sets (MOCUS) adalah suatu metode untuk 

mendapatkan Cut Set dan minimum Cut Sets. 

1.  Mengubah logika pohon kegagalan (FTA) menjadi persamaan Algoritma 

Method For Obtainig cut sets (MOCUS). 

2. Menyederhanakan persamaan Method For Obtainig cut sets (MOCUS)  

menjadi bentuk sederhada aturan seperti tabel di dibahwa ini. 

 

 

 

 

 

 

OR AND 
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Tabel 4 Algoritma method For Obtaining Cut Sets (MOCUS). 

STEP 

 

1 

 

2 

 

3 

 

G1                  G2 

 

G3 

 

 

 

1 2 

      G4 

 

G5 

 

G6 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Sumber (6623 – taufiqurrachman.weblog.esaunggul.ac.i.) 

Step 1 

 List semua basic event yang menjadi input dari gate 1. Karena gate 1 

merupakan OR gate maka semua input disusun secara vertikal. 

Step 2 

Event 1 merupakan basic event, sehingga event ini tidak dikembangkan, 

seedangkan Gate 2 dan Gate 4 masing-masing merupakan OR gate, sehingga kita 

harus me-list semua input yang memasuki gate ini. Gate 2 (G2) merupakan OR 

Gate, sehingga semua event yang memasuki gate ini yaitu event 2 dan Gate 4 (G4) 

di-list secara vertikal. Demikian juga dengan gate 3 (G3) yang merupakan OR Gate, 

maka semua event yang memasukan gate yaitu Gate 5 (G5) dan Gate 6 (G6) ini juga 

di-list secara vertikal. 

Step 3 

Gate 4 merupakan AND Gate, sehingga semua event yang memasuki gate 

ini basic event 2 dan basic event 4 harus ditulis secara horizontal. Gate 5 (G5) juga 

merupakan AND Gate, sehingga merupakan AND Gate, sehingga semua event yang 
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memasuki gate iniharus ditulis secara horizontal. Gate 6 (G6) merupakan OR Gate, 

sehingga semua event yang memasuki gate ini basic event 7 dan basic event 8 harus 

ditulis secara vertikal.           

Semua event yang diperoleh dengan algoritma method For Obtaining Cut 

Sets (MOCUS) pada step 3 semuaya merupakan basic event, sehingga kita 

mendapatkan cut set dari fault tree ini adalah (1), (2), (3,4), (5,6), (7), dan (8) yang 

semuanya merupakan minimal cut set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


