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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

 
 

1.1    Latar Belakang 
 

Proyek merupakan suatu kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan 

memiliki jangka waktu, seperti halnya dalam proyek yang dilakukan oleh PT 

Pembangkit Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian 

Barat (PT PLN (Persero) UIP JBB). Salah satu proyek yang saat ini dikerjakan 

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat adalah proyek 

pembangunan Gardu Induk 150 kV Pucam II. Dalam proyek ini, unit UIP JBB 

bekerja sama dengan KSO PT. Daya Usaha Mandiri – PT. Amsak Bangun 

Persada. Dalam kontrak tertulis pihak pertama selaku PT. PLN (Persero) UIP 

JBB memberikan tugas kepada pihak kedua selaku KSO PT. Daya Usaha 

Mandiri – PT. Amsak Bangun Persada menyetujui dan menerima tugas untuk 

melaksanakan pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 kV Pucam II. Sesuai 

dengan kontrak, jangka waktu proyek selama 365 hari sejak penandatanganan 

kontrak yang pada tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 23 Februari 2016. 

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa biaya pemborongan pekerjaan 

sesuai dengan kontrak sebesar Rp 57.464.418.000,00 dan pihak kedua tidak 

berhak menuntut perubahan harga kecuali atas persetujuan/penetapan 

pemerintah atau adanya perubahan Scope pekerjaan yang disetujui para pihak 

selama waktu pelaksanaan sesuai dengan perjanjian. Keuntungan dari 

pembangunan ini yaitu bisa menyalurakan listrik 150 kV di sekitar daerah 

Serpong agara tidak terjadi pemadaman bergilir. Karena Pasokan listtrik di 

daerah tersebut belum memenuhi. 

Pada  tanggal 23 Februari 2016 Pekerjaan proyek Gardu Induk 150 kV 

Pucam II belum selesai yang seharusnya selesai pada tanggal tersebut sesuai 

kontrak. Untuk mengembalikan tingkat proyek ke rencana semula diperlukan 

suatu upaya untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan proyek tersebut 

terlambat dari waktu batas yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Proyek ini juga mengalami kerugian pada pendanaan sebesar
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Rp 2.257.032.939,00 yang digunakan untuk biaya tambahan pekerja. Selain itu, 

kerugian keterlambatan ini berdampak pada pemadaman listrik di daerah 

tersebut. 

Keterlambatan proyek ini perlu dianalisa agar dapat diketahui faktor- 

faktor  apa saja  yang  menyebabkan  keterlambatan  proyek  sampai  ke  akar 

permasalahan. Ada banyak cara untuk menemukan dari permaslahan tersebut. 

Ada salah satu metode untuk menganalisa keterlambatan proyek. Metode yang 

akan digunakan untuk menganalisa keterlambatan suatu proyek, yaitu Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) & Fault Tree Analysis (FTA). FTA 

merupakan metode untuk mengidentifikasi kegagalan dari suatu sistem, 

sedangkan FMEA adalah sebuah teknik rekayasa yang digunakan untuk 

menetapkan, mengidentifikasi, dan menghilangkan kegagalan yang diketahui, 

permasalahan, error, dan sejenisnya dari sebuah sistem, desain, proses, dan atau 

jasa sebelum mencapai konsumen. 

Metode penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Yessi Yolanda 

Sinaga, Cahyono Bintang N., dan Trijoko Wahyu Adi (2014) yang berjudul 

“Identifikasi dan Analisa Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Metode FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis) dan FTA (Fault Tree Analysis) di Proyek 

Jalan Tol Surabaya-Mojokerto”. Pendekatan ini mendapatkan hasil berdasarkan 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) dan FTA (Fault Tree Analysis) 

prioritas risiko dari pekerjaan jembatan girder (up-structure) sebagai item 

pekerjaan dengan nilai RPN total terbesar yang akan ditindak lanjuti untuk 

diidentifikasi sumber penyebab kejadian puncak top event (FTA) adalah 

pekerjaan erection girder sebesar 17,86. Sumber penyebab risiko kecelakaan 

disebabkan oleh empat faktor, yaitu faktor manusia/perilaku kerja, faktor 

karateristik/lingkungan proyek, faktor peralatan dan bahan materialdan faktor 

metode kerja. Metode penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Herlon 

Manillang, Desi Kusmindari, dan Yanti Pasmawati (2016) yang berjudul 

“Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Dengan Menggunakan Metode Fault 

Tree Analysis (Studi Kasus : PT. Wijaya Karya)” didapatkan hasil berupa 

identifikasi hubungan antara faktor penyebab dan tampilan dalam bentuk pohon 

kesalahan Dalam analisis Top Event kecelakan kerja yang paling sering
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terjadi yaitu tergores benda diam (Bahaya Fisikal) melalui analisis pohon 

kesalahan terdapatlah 4 faktor penyebab kecelakan secara umum yaitu Faktor 

peralatan, Faktor lingkungan, Faktor manajemen, dan Faktor pekerja. Dari hasil  

tersebut  maka di  dapat  cut  set  dari  faktor pekerja  antara lain  tidak 

semangat bekerja, dikejar waktu produksi, stress, mengesampingkan APD, dan 

bekerja tidak membawa APD. Metode penelitian terdahulu yang ketiga 

dilakukan oleh Rahmi Dewi Octavia (2012) yang berjudul “Identifikasi dan 

Analisa Risiko Konstruksi Dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA) Pada Proyek Pembangunan Jalan 

Lingkar Nagreg V Bandung” didapatkan dari metode FTA dan FMEA 

diketahui penyebab utama permasalahan proyek pembangunan jalan lingkar 

Nagreg V Bandung adalah tanah. Hasil yang di dapatkan berupa terjadi kejadian 

alam yang berupa tanah longsor dan tanah yang tidak padat yang menyebabkan 

tanah mengalami pergeseran. 

Subyek penelitian ini adalah menganalisa keterlambatan proyek yaitu 

dengan menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) & Fault Tree 

Analysis (FTA). Sedangkan obyek penelitian adalah Proyek Pembangunan 

Gardu Induk 150 kV Pucam II. Berdasarkan metode penelitian terdahulu, 

metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) & Fault Tree Analysis 

(FTA) bisa menyelesaikan keterlambatan proyek Gardu Induk 150 kV Pucam 

II.
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1.2    Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan Uraian diatas, maka masalah pokok penelitian ini antara lain 

terdapat perbedaan umur pelaksanaan proyek dengan umur rencana proyek 

yang telah ditetapkan. Proyek mengalami keterlambatan sehingga penggunaan 

waktu dan biaya yang tidak optimal dalam proses pelaksanaannya. 

Permasalahan yang dihadapi dalam proyek Gardu Induk 150 kV Pucam II yaitu 

faktor apakah yang menyebabkan keterlambatan proyek pada pembangunan 

Gardu Induk 150 kV Pucam II? 

 
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
 

1.3.1    Tujuan 
 
 

Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  mengetahui  dan  menyelesaikan 
 

Permasalahan yang dihadapi proyek Gardu Induk 150 kV Pucam II, yaitu : 
 

1.   Menganalisis faktor apa yang menyebabkan keterlambatan proyek pada 

pembangunan Gardu Induk 150 kV Pucam. 

2.   Mengetahui berapa biaya kerugian dalam proyek Gardu Induk 150 kV 

Pucam II. 

3.   Mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan saat ini untuk mengurangi 

keterlambatan proyek pembangunan Gardu Induk 150 kV Pucam II. 

4.   Memberikan rekomendasi perbaikan proyek dengan tujuan mengurangi 

keterlambatan yang terjadi pada proyek pembangunan Gardu Induk 150 

kV Pucam II. 

 
1.3.2    Manfaat 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

 

a) Bagi Perusahaan 
 

• Dapat memberikan pertimbangan dan masukan yang dapat membantu 

permasalahan keterlambatan proyek yang bersifat merugikan.
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• Sebagai penyelesaian di proyek serupa atau untuk proyek berikutnya yang 

akan dilaksanakan 

b) Bagi Mahasiswa 
 

Mahasiswa dapat mempraktikkan teori dan ilmu yang telah di dapatkan selama 

di bangku perkuliahan, sehingga dapat direalisasikan di dalam llingkungan kerja 

nyata. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan ilmu, terutama berhubungan 

di manajemen resiko proyek. 

 
1.4    Ruang lingkup 

 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan, 

perlu dilakukan batasan dan asumsi dalam penyusunan penelitian ini. Dengan 

adanya batasan dan asumsi ini, diharapkan penelitian yang dilakukan lebih 

terarah dan hasil yang akan dicapai lebih jelas. 

 
1.4.1    Batasan 

 

Penelitian yang dilakukan dibatasi dan meliputi : 
 

 

1.   Data yang didapatkan dari arsip-arsip proyek pembangunan Gardu Induk 
 

150 kV Pucam II. 
 

2.   Penelitian yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek 

tersebut meliputi kontraktor dan pemilik proyek. 

3.   Analisa data dilakukan  pada kontrak proyek  yang belum mendapatkan 

amandemen. 

4.   Top Event yang diambil resiko hanya satu permasalahannya. 
 
 

1.4.2    Asumsi 
 

Penelitian yang dilakukan memiliki asumsi dan meliputi : 
 

 

1.   Tidak ada perubahan kontraktor pelaksana selama proyek pembangunan. 
 

2.   Data dari proyek serupa di masa lalu dapat digunakan untuk melengkapi 

kekurangan data proyek ini. 

3.   Penelitian  ini  berfokus  pada  analisa  faktor-faktor  yang  menyebabkan 

keterlambatan proyek pembangunan Gardu Induk 150 kV Pucam II.
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4. Kualifikasi Expert adalah narasumber yang memiliki pengalaman 

pelaksanaan dan menyelesaikan proyek yang sama di masa lalu setidaknya 

sekali. 


