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ABSTRAK 

Kinerja suatu gedung dapat dilihat dari fungsi utama gedung yaitu sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan 

khusus. Setelah fungsi utama terpenuhi, kinerja gedung perlu dilakukan penilaian 

sebagai salah satu bentuk evaluasi, sehingga dapat diketahui tingkat 

kebermanfaatan suatu gedung pada tahap operasi dan pemeliharaan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja gedung guna 

melengkapi pedoman yang sudah ada. Pada penelitian ini, variabel penilaian kinerja 

gedung berdasarkan studi literatur dan wawancara terstruktur, kemudian dilakukan 

filterisasi variabel dengan metode Relative Important Index (RII), dan pemberian 

bobot dengan metode Pairwise Comparison. Semua proses ini dilakukan 

berdasarkan pendapat para ahli yang berkompeten di bidang bangunan gedung. 

Semua tahapan dilakukan denagn kuesioner dan hingga pada tahap akhir yaitu 

penilaian. Untuk validasi model penilaian kinerja gedung dilakukan pada gedung 

Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen Bina Marga di Jakarta Selatan, dengan output 

penilaian dipresentasikan dalam bentuk spider web untuk memberikan gambaran 

hasil evaluasi gedung dengan menghasilkan 5 (lima) variabel dan 24 (dua puluh 

empat) sub variabel dalam menentukan evaluasi kinerja gedung. 

 

Katakunci: evaluasi kinerja gedung, gedung Kementerian PUPR, manajemen aset 

        infrastruktur.     
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ABSTRACT 

The performance of a building can be seen from the main function of the 

building as a place for people to carry out their activities, both for residential or 

residential, religious activities, business activities, social activities, culture, and 

special activities. After the main functions are fulfilled, building performance needs 

to be assessed as a form of evaluation, so that the level of usability of a building 

can be seen at the operation and maintenance stage. 

The purpose of this study is to evaluate building performance in order to 

complement existing guidelines. In this study, building performance evaluation 

variables are based on literature studies and structured interviews, then filtering 

variables using the Relative Important Index (RII) method, and weighting using the 

Pairwise Comparison method. All of these processes are carried out based on the 

opinions of competent experts in the field of building construction. All stages are 

carried out with a questionnaire and to the final stage, namely assessment. The 

validation of the building performance evaluation model is carried out in the Cipta 

Karya building and the Bina Marga building in South Jakarta, with the assessment 

output presented in the form of a spider web to provide an overview of the building 

evaluation results by producing 5 (five) variables and 24 (twenty-four) sub variable 

in determining the evaluation of building performance. 

 

Keywords: building performance evalution, Minister for Public Works and Human 

         Settlements, infrastructure asset management. 
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BAB 1 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan gedung bertingkat di Indonesia semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Peningkatan pembangunan gedung bertingkat terjadi karena 

meningkatnya kondisi populasi, perekonomian, dan lahan yang semakin sempit. 

Pembangunan gedung juga dilakukan demi mendukung program pemerintah 

seperti masterplan percepatan pembangunan ekonomi.  

Peran bangunan gedung sangat penting dalam perkembangan kemajuan 

suatu negara, karena menurut Permen PU No.24/PRT/M/2008 Tentang 

Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, fungsi gedung adalah 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus.  

Pemerintah memberikan aturan mengenai pembangunan bangunan 

gedung untuk mengendalikan penggunaan lahan, tata ruang, dan dampak 

terhadap lingkungan maupun manusia. UU No. 28 tahun 2002 merupakan aturan 

pemerintah tentang bangunan gedung yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 

36 tahun 2005. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan 

bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis. Salah satu persyaratan administratif bangunan gedung adalah ijin 

mendirikan bangunan (IMB) dan persyaratan teknis bangunan gedung berupa 

keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan dan kemudahan. 

Di Indonesia kewenangan penyediaan infrastruktur bangunan gedung 

dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya 

memiliki salah satu bidang tugas menyelenggarakan perumusan dan 
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pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu unit organisasi 

setingkat Eselon I (satu) di lingkungsn Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, dan merupakan salah satu Kementerian yang mempunyai 

tugas mengelola aset negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian 

Keuangan sebagai pengelola aset negara. Salah satu diantara aset yang menjadi 

tanggung jawab Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya untuk 

dikelola dengan baik adalah gedung dan bangunan. Jumlah gedung di 

lingkungan Kementerian PUPR kurang lebih 10 (sepuluh) gedung, salah satunya 

gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen Bina Marga. Kedua gedung 

tersebut adalah satu satu gedung tertua di Kementerian PUPR. Dari tahun 2010 

hingga 2015 banyak gedung baru dan lebih tinggi yang dibangun di sekitar 

gedung tersebut dengan standar terbaru dan terbaik, dan gedung utama (gedung 

Menteri) adalah salah satu contoh gedung terbaru, dengan standar green building 

dan standar utilitas serta sarana dan prasarana pendukung gedung yang lebih 

baik dan lebih lengkap. 

Seiring bertambahnya umur gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen 

Bina Marga, secara fisik tentunya akan mengalami penurunan kinerja. 

Penurunan kinerja ini dapat berdampak pada operasional dan pemeliharaan 

gedung, dimana dari segi operasional akan menghambat tugas dan pokok fungsi 

gedung tersebut sebagai gedung perkantoran, sementara dari segi pemeliharaan 

maka akan perlu dilakukan penanganan berupa pemeliharaan rutin (harian), 

bulanan atau tahunan untuk menjaga dan mempertahankan kinerja gedung dari 

segi operasional.  

Mengevaluasi kinerja gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen 

Bina Marga termasuk hal yang penting dari strategi pemerintah untuk 

melaksanakan Permen PUPR RI Nomor 27/PRT/2018 tentang Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung, dimana pada pasal 5 ayat 1d disebutkan bahwa 

penilaian keandalan gedung perlu dilakukan pada masa pemanfaatan gedung. 

Penilaian itu dapat dilakukan dengan mengevaluasi kinerja gedung itu sendiri. 
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Evaluasi kinerja dapat disesuaikan berdasarkan siklus program (desain, 

implementasi, dan evaluasi) atau sesuai dengan siklus yang lebih luas dari sistem 

manajemen pemerintahan. Rencana berfungsi untuk menetapkan tujuan dan 

kriteria untuk mencapai tujuan, sementara laporan kinerja berguna untuk menilai 

target kinerja yang telah dicapai. Dengan demikian pengukuran kinerja gedung 

Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen Bina Marga adalah tahapan penting dalam 

suatu siklus. Pengukuran kinerja melalui evaluasi gedung Ditjen Cipta Karya 

dan gedung Ditjen Bina Marga juga dilakukan untuk mengukur apakah kedua 

gedung tersebut masih andal dari segi laik fungsinya, karena mengingat usia 

kedua gedung tersebut sudah berumur lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. 

Penilaian terkait evaluasi kinerja gedung telah dikaji oleh beberapa 

peneliti, baik itu gedung swasta maupun gedung pemerintahan. Variabel 

penilaian yang digunakan juga beragam, ada yang mengkaji keseluruhan aspek 

baik struktur, arsitektur, asksesibilitas, dan tata bangunan serta lingkungan. 

Namun ada juga yang hanya mengevaluasi dari segi keandalan bangunan 

gedung. 

Untuk mengidentifikasi kinerja bangunan gedung Ditjen Cipta Karya 

dan gedung Ditjen Bina Marga, terlebih dahulu perlu ditetapkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi evaluasi kinerja bangunan secara tepat. Di Indonesia salah 

satu dasar peraturan yang digunakan sebagia acuan untuk menentukan variabel 

penilaian kinerja bangunan gedung adalah Permen PUPR RI Nomor 

27/PRT/2018 tentang Sertifikast Laik Fungsi Bangunan Gedung dijelaskan 

bahwa ada beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai persyaratan menilai 

kinerja gedung baik itu dari segi persyaratan administratif bangunan gedung, 

persyaratan teknis baik itu dari segi persyaratan tata bangunan dan dari segi 

keandalan bangunan gedung.  

Jika melihat penerapan pengukuran kinerja bangunan gedung di negara 

lain seperti di Hongkong, terdapat 5 (lima) variabel yang digunakan sebagai 

sistem penilaian kinerja sebuah bangunan gedung yaitu structural system, 

closure system, environmental modification system, protection system, dan 

utilities system (Ho, Lo, Yiu, 2008). 
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Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka 

penelitian tentang Evaluasi Kinerja Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Studi Kasus Gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen 

Bina Marga) perlu dilakukan karena dari segi aturan sudah cukup lengkap 

namun ada beberapa item yang belum tercover, dan juga guna melengkapi 

pedoman penilaian evaluasi kinerja gedung yang sudah ada.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana model penilaian kinerja bangunan gedung di 

Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja gedung 

Ditjen Cipta Karya dan Gedung Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diberi dengan adanya penelitian ini 

antara lain: 

1. Menentukan faktor yang mempengaruihi penilaian dalam evaluasi kinerja 

gedung.  

2. Membuat rancangan model penilaian kinerja gedung, dan melakukan 

implementasi pemodelan penilaian kinerja gedung dalam bentuk studi 

kasus. 

3. Memberikan informasi yang lebih luas kepada pembaca mengenai evaluasi 

kinerja bangunan gedung, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca dan semoga dapat bermanfaat untuk 

digunakan pada penelitian selanjutnya. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas maka ruang 

lingkup penelitian ini difokuskan pada gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung 

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Penelitian penentuan variabel kinerja 

gedung yang dilakukan agar mempunyai arahan atau batasan yang jelas dalam 

penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Lokasi penelitian adalah di jalan Pattimura Kebayoran Baru Jakarta 

Selatan, di salah satu gedung Direktorat Jenderal setingkat Eselon I di 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Obyek 

penelitian adalah Gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen Bina 

Marga yang digunakan sebagai gedung perkantoran. 

2. Penelitian meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja 

bangunan gedung yang salah satunya adalah persyaratan teknis, dimana 

dalam persyaratan teknis tersebut terdapat variabel penilaian kinerja 

gedung yang dapat dinilai dari segi keandalan. 

3. Kondisi eksisting yang akan diteliti difokuskan pada kondisi yang ada pada 

gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen Bina Marga Kementerian 

PUPR dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap semua pejabat 

dan pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan 

Rakyat yang terkait dengan penelitian (responden). 

 

1.6 Peraturan Perundangan Terkait 

Peraturan yang terkait dalam penelitian ini antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah. 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M tahun 2008 

tentang Pedoman Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung. 

4. Undang-undangRI Nomor 28 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4247) 
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5. Permen Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang 

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 

6. Permen Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Teknis Rumah Tangga Susun Sederhana Bertingkat Tinggi 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung. 

10. Permen Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2016 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
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BAB 2 

2. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi 

Definisi adalah suatu Batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, frasa, atau 

kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama objek, benda, 

proses, atau aktivitas. Dalam kajian pustaka ini akan dijelaskan definisi-definisi 

maupun konsep terkait untuk memberikan pemahaman yang lebih baik di dalam 

penelitian ini. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Aset 

Hastings (2010) menyimpulkan bahwa manajemen aset adalah sekumpulan 

aktivitas yang berhubungan dengan: 

1. identifikasi aset yang dibutuhkan.  

2. identifikasi kebutuhan dana. 

3. Cara memperoleh aset. 

4. Sistem pendukung pemeliharaan aset.  

5. Penghapusan atau pembaharuan aset. 

Sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi dari aset yang dimaksud. Dari 

pengertian di atas maka manajemen aset merupakan satu kesatuan aktivitas yang 

salin berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan agar 

manajemen aset yang baik terwujud. 

Dalam “Asset Management: A Handbook for Small Water System One of The 

Simple Tools for Effective Performance (STEP) Guide Series” (2003) assets 

management is a planning proses that ensure that you get the most value from each 

of your assets and have the financial resources to rehabilitate and replace when 

necessary (hal. 5). 

Manajemen aset juga merupakan pengembangan sebuah rencana untuk 

mengurangi biaya sementara meningkatkan efesiensi dan keandalan dari aset 

tersebut. Kesuksesan manajemen aset tergantung kepada sistem aset tersebut dan 
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komunikasi secara teratur terhadap manajemen dan pelanggan mengenai kebutuhan 

sistem di masa mendatang. 

Menurut sugiama (2008) manajemen aset merupakan ilmu dan seni untuk 

memandu pengelolaan kekayaan dimana mencakup proses merencanakan 

kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, 

mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga 

mengalihkan aset secara efektif dan efisien. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen aset merupakan 

ilmu dan seni yang terdiri dari aktivitas-aktivitas untuk memandu pengelolaan 

kekayaan yang dimulai dari merencanakan aset sampai dengan aset tersebut 

dihapuskan atau dibaharui, dimana di dalam pengelolaan kekayaan tersebut 

memperoleh nilai yang optimal dari kekayaan tersebut. 

 

2.1.2 Tujuan Manajemen Aset 

Menurut Sugiama (2013) Tujuan dari manajemen aset adalah untuk 

pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif 

dan efesien. Yang dimaksud dengan efektif adalah aset yang dikelola sesuai dengan 

tujuan sedangkan efesien adalah bahwa di dalam pengelolaan aset menggunakan 

sumber daya yang serendah mungkin untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Jika 

diklasifikasikan maka tujuan manajemen aset adalah: 

1. Mengeluarkan sumber daya yang minimal selama umur aset tersebut. 

2. Menghasilkan output yang maksimum. 

3. Mencapai penggunaan dan pemanfaatan yang optimal. 

Agar efektif, dalam prinsip dan teknik manejemen aset sebagai aktivitas yang 

komprehensif dan multidisiplin perlu dikaitkan beberapa faktor terkait berikut ini. 

1. Kebutuhan dari para pengguna aset. 

2. Kebijakan dan peraturan perundangan. 

3. Kerangka manajemen dan perencanaan organisasi. 

4. Kelayakan teknis dan kelangsungan komersial. 

5. Pengaruh eksternal/pasar (seperti komersial, teknologi, lingkungan, dan 

industri). 
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6. Persaingan permintaan dari para stakeholder dan kebutuhan 

merasionalisasikan operasi untuk memperbaiki pemberian pelayanan atau 

untuk meningkatkan keefektifan biaya. 

 

2.1.3 Azas dan Prinsip Manajemen Aset 

Sugiama (2013) berpendapat bahwa azas – azas manajemen aset meliputi: 

1. Fungsional 

Yang dimaksud dengan fungsional aset yaitu bahwa aset tersebut memiliki 

kegunaan dan manfaat yang sesuai dengan rencana aset tersebut diadakan. 

Dimana jika aset tersebut dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan 

maka aset tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan organisasi 

atau perusahaan tersebut. 

2. Kepastian Hukum 

Di dalam azas kepastian hukum, memiliki makna bahwa aset yang ada 

dalam pengelolaannya memiliki kepastian aturan secara hukum. Kepastian 

tersebut dapat tercermin dalam sertifikat hak atas kepemilikan suatu aset. 

3. Transparansi dan Keterbukaan 

Azas ini mengandung makna bahwa di dalam pengelolaan aset hendaknya 

dilakukan secara terbuka baik terhadap data maupun informasi tentang aset. 

Begitu juga terhadap pengadaan aset tersebut hendaknya terbuka sesuai 

aturan berlaku sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses 

data dan informasi mengenai pengadaan aset tersebut. 

4. Efisiensi 

Efesiensi dalam pengelolaan aset berarti kualitas upaya yang dilakukan baik 

untuk menggunakan aset maupun sumberdaya untuk penggunaan aset 

tersebut serendah mungkin. 

5. Akuntabilitas 

Di dalam pengelolaan aset hendaknya perlu dilakukan penyajian dan 

pelaporan atas aset yang ada. 

6. Kepastian Nilai 

Setiap aset perlu dinilai secara akurat melalui proses penilaian aset agar 

tercermin nilai aset yang sebenarnya. 
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Sedangkan prinsip – prinsip di dalam manajemen aset meliputi 4 prinsip yaitu: 

1. Efisien 

Efisien di dalam pengelolaan aset yaitu bahwa aset tersebut di dalam 

pengelolaannya mengeluarkan biaya yang rendah tetapi mencapai hasil atau 

tujuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi 

2. Efektif 

Yang dimaksud dengan efektif di dalam pengelolaan aset yaitu aset tersebut 

dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan atau organisasi sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan dan produktivitas dari aset tersebut 

mencapai peningkatan sesuai dengan derajat yang telah ditetapkan. 

3. Fleksibel 

Prinsip fleksibilitas aset yang dimaksud adalah terkait pemanfaatan aset. 

Sehingga aset tidak hanya dapat digunakan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya tetapi juga dapat diupayakan pemanfaatannya agar aset tersebut 

dapat menciptakan manfaat tambahan dan memberikan hasil bagi instansi 

atau organisasi. 

4. Optimal 

Suatu aset dapat dikatakan telah optimal apabila penggunaan dan 

pemanfaatan aset tersebut telah memberika capaian yang sesuai dengan 

derajat yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. 

 

2.1.4 Infrastruktur 

Pengertian infrastruktur menurut American Public Works Association (Stone 

dalam Kodoatie, 2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau 

dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan 

air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan sejenis untuk 

memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial 

dan ekonomi. Secara teknik, infrastruktur memiliki arti dan definisi sendiri yaitu 

merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan 

publik yang penting. Infrastruktur sendiri terdiri dari beberapa jenis yang disebut 
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sistem infrastruktur, dimana keterpaduan dari sistem infrastruktur ini diharapkan 

akan memberikan dampak bagi kehidupan yang lebih baik.  

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, 

peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem 

sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2005). Sistem 

infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, infrastruktur berperan penting sebagai 

mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan 

lingkungan. Dengan demikian harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti 

infrastruktur tidak kekurangan, tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan 

8 daya dukung lingkungan alam, karena jika merusak alam pada akhirnya 

berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2.1 di bawah, dijelaskan hubungan antara infrastruktur dengan sistem 

sosial, sistem ekonomi dan lingkungan alam. 

 

Gambar 2.1Pengelompokan sistem infrastruktur (Grigg dalam Kodoatie,2005) 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa lingkungan alam 

merupakan pendukung sistem infrastruktur, kemudian sistem ekonomi didukung 

oleh sistem infrastruktur serta sistem sosial sebagai objek dan sasaran didukung 

oleh sistem ekonomi. Adapun sistem infrastruktur dapat dikelompokkan menjadi:  

- Grup keairan  

- Grup distribusi dan produksi energi  

- Grup komunikasi  

- Grup transportasi (jalan, rel)  

- Grup bangunan  

- Grup pelayanan transportasi (stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dll)  
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- Grup pengelolaan limbah  

Setelah mendapatkan gambaran umum mengenai infrastruktur maka 

pembahasan dalam penelitian ini memfokuskan pada infrastruktur dalam grup 

transportasi yang berupa jalan. Dalam mempelajari infrastruktur berupa jalan, tidak 

dapat dipisahkan mengenai prinsip dasar dari manajemen aset infrastruktur. 

Terdapat beberapa konsep dari manajemen aset infrastruktur yang harus dipahami 

dengan baik sebagai prinsip dasar. Menurut Suprayitno dkk. (2018), manajemen 

aset infrastruktur adalah pengetahuan, sains atau program untuk mengelola 

infrastruktur agar dapat menjalankan fungsinya, efektif, efisien berdasarkan prinsip 

keberlanjutan pada seluruh siklus hidup infrastruktur. Dalam melengkapi konsep 

secara menyeluruh tentang pemahaman terhadap manajemen aset infrastruktur, 

terdapat siklus hidup aset yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2.2Siklus Hidup Aset Infrastruktur (Suprayitno dkk., 2018) 

 

Prinsip dasar harus dikembangkan lebih lanjut dengan mengembangkan 

penjelasan tentang manajemen aset infrastruktur yang bekerja untuk setiap siklus 

hidup aset infrastruktur (infrastructure lifecycle) agar tujuan refleksinya tercapai. 

Adapun fokus pada penelitian ini adalah pada tahap utilisasi, dimana aset 

infrastruktur berupa ruas jalan nasional telah dimanfaatkan atau memasuki tahap 

operasi dan pemeliharaan. Dalam mengukur outcome maupun impact pada tahap 
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tersebut, diperlukan suatu evaluasi agar kinerja dan keberlanjutan aset infrastruktur 

jalan dapat terukur dengan baik. Pengetahuan manajemen aset infrastruktur pada 

dasarnya mencakup pada hal-hal sebagai berikut.  

- Manajemen organisasi  

- Infrastruktur: tipe, kelas  

- Fungsi infrastruktur: fungsi utama dan fungsi sekunder  

- Struktur infrastruktur: bagian utama dan bagian pendukung  

- Siklus hidup infrastruktur 

- Ekonomi infrastruktur: tipe ekonomi, karakteristik manfaat, biaya siklus hidup.  

- Eksternalitas infrastruktur  

- Pengkodean dan peraturan mengenai infrastruktur 

 

Secara lebih spesifik mengenai infrastruktur jalan, Adey (2019) 

mengemukakan bahwa manajemen aset infrastruktur jalan adalah proses yang 

digunakan untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan menyediakan tingkat 

layanan yang memadai untuk periode waktu tertentu. Manajemen aset infrastruktur 

jalan yang baik perlu mempertimbangkan kebermanfaatan jalan untuk kepentingan 

umum, yaitu dalam pengelolaannya selalu mempertimbangkan manfaat dan biaya 

dari infrastruktur jalan, sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan anggota 

masyarakat, termasuk ekonomi, ekologi serta manfaat dan biaya sosial yang 

ditimbulkan. Manajemen aset infrastruktur jalan mencakup semua fase dalam siklus 

hidup aset infrastruktur jalan. 

 

2.1.5 Manajemen Aset Infrastruktur  

Menurut Soemitro & Suprayitno (2018), manajemen asset infrastruktur 

(MAI) adalah suatu program atau pengetahuan untuk mengelola, suatu infrastruktur 

agar tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara terus menerus sepanjang 

masih dibutuhkan, secara ekonomis, efisien, dan efektif dan memenuhi prinsip 

green atau sustainability. Manajemen asset infrastruktur harus didasarkan pada 

pengetahuan yang baik atas karakteristik infrastruktur yang sedang dikelola atau 

dibahas. Karakteristik infrastruktur bisa sangat berbeda antara yang satu dengan 

yang lain. Karakteristik penting infrastruktur yang harus dikenali dengan baik 
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antara lain adalah: tipe, kelas, fungsi, struktur, ekonomi, siklus hidup, operasi, 

pemeliharaan, penghapusan. 

Tujuan manajemen aset infrastruktur adalah untuk memenuhi tingkat 

layanan yang diperlukan, dengan cara yang paling efektif, melalui pengelolaan aset 

untuk pelanggan saat ini dan masa depan (International Infrastrucutre Management 

Manual, 2006). Elemen kunci dari manajemen aset infrastruktur adalah:  

1. Meliputi seluruh siklus hidup. 

2. Mengembangkan strategi manajemen dengan biaya yang efektif untuk 

jangka panjang. 

3. Menyediakan tingkat layanan dan pemantauan kinerja yang ditentukan. 

4. Memahami dan memenuhi dampak pertumbuhan melalui manajemen 

permintaan dan investasi infrastruktur. 

5. Mengelola risiko yang terkait dengan kegagalan aset. 

6. Penggunaan sumber daya fisik secara berkelanjutan. 

7. Perbaikan berkelanjutan dalam praktik manajemen aset. 

 

2.1.6 Kinerja Infrastruktur 

Kinerja adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau 

seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, yang sering 

mengacu pada sejumlah standar seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan, suatu 

dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan 

semacamnya (Aliminsyah dkk., 2003).  

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor 

penentu daya Tarik suatu wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, 

image, dan masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci 

dalam menentukan daya saing global, beberapa lembaga internasional secara 

berkala mengeluarkan pemeringkatan atas kinerja infrastruktur Indonesia. Dengan 

demikian, infrastruktur dipandang menjadi elemen penting daya saing global suatu 

bangsa. 

Penilaian kinerja biasanya ditemui pada sejumlah kegiatan dan proses yang 

terkait dengan teknik, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. 

Dalam hal ini konteks definisinya lugas, kinerja itu pada dasarnya mengacu pada 
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seberapa berhasil suatu tugas, fungsi sistem atau operasi. Dari perspektif ini, 

pengukuran kinerja yang diperlukan untuk menilai dan meningkatkan karakteristik 

dan pengoperasian sistem, proses, atau infrastruktur. Menurut Shaw (2003), 

pengukuran kinerja adalah proses menilai kemajuan menuju pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan, termasuk informasi tentang efesiensi dengan sumber daya 

yang telah diubah menjadi barang dan jasa (output), kualitas dari output tersebut 

(seberapa baik mereka dikirim ke pengguna dan sejauh mana pengguna merasa 

puas) dan hasil (hasil dari suatu kegiatan program dibandingkan dengan tujuan yang 

dimaksudkan), serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam hal kontribusi terhadap 

tujuan program. 

Pengukuran kinerja menggambarkan umpan balik atau informasi tentang 

kegiatan sehubungan dengan tujuan strategis. Pengukuran kinerja digunakan untuk 

mengukur dan meningkatkan efisiensi dan kualitas proses produksi, serta 

mengidentifikasi peluang untuk peningkatan yang signifikan dalam proses kinerja. 

Dalam pandangan tradisional, biasanya barometer kinerja yang efektif karena tidak 

memisahkan biaya non-nilai tambah. Selain itu, sebagian besar pengukuran 

mengabaikan variabel kinerja non-keuangan (Lehtonen, 2001).  

 

2.1.7 Bangunan Gedung Negara  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari gedung 

bangunan adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai 

tempat kegiatan seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, 

dan sebagainya. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung, definisi dari bangunan gedung adalah wujud fisik hasil 

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus. 

Selanjutnya dalam UU Nomor 28 Tahun 2005 pasal 5 menyebutkan tentang 

penggolongan bangunan gedung menurut fungsinya, meliputi fungsi hunian, 

keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. 
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Dalam Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Teknis Bangunan Gedung Negara, tercantum klasifikasi bangunan gedung negara 

berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi: 

1. Bangunan Sederhana, yaitu bangunan gedung negara dengan karakter sederhana 

serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan 

bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. 

2. Bangunan Tidak Sederhana, yaitu bangunan gedung negara dengan karakter tidak 

sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa 

penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) 

tahun. 

3. Bangunan Khusus, yaitu bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan 

persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan 

penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling 

singkat 10 (sepuluh) tahun.  

Adapun definisi kerusakan bangunan berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 

45/PRT/M/2007 yaitu tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan 

akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau 

perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau 

sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas 

tingkat kerusakan, yaitu : 

1. Kerusakan ringan, adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural 

seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi. 

2. Kerusakan sedang, adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, 

dan atau komponen structural seperti atap, lantai, dll. 

3. Kerusakan berat, adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, 

baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih 

dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. 

Untuk menunjang gedung agar dalam kondisi yang baik, perlu dilakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan dapat didefenisikan sebagai kombinasi aktivitas 

dengan peralatan atau sistem yang dijaga, atau disimpan sehingga dapat berkinerja 

sesuai dengan fungsinya (Duffuaa, Raouf, dan Campbell, 1999). Pemeliharaan 

terbagi 2 yaitu pemeliharaan korektif dan pemeliharaan preventif (Patrick, 2002). 
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Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah salah unit organisasi struktural 

setingkat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan PresidenNomor 15 Tahun 2015 tugas 

dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, 

pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan 

air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia. 

Aset gedung yang dimiliki oleh Kementerian PUPR salah satunya adalah 

aset gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen Bina Marga. Gedung Ditjen 

Cipta Karya dan gedung Ditjen Bina Marga merupakan bangunan berlantai 8 

(delapan). 

Pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan adalah Biro Umum 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

memberikan wewenang langsung kepada Bagian Umum Setditjen Cipta Karya 

dan Bagian Umum Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dalam hal operasional dan pemeliharaan gedung. 

 

2.1.8 Mengukur Kinerja Infrastruktur  

Pengukuran kinerja infrastruktur dapat digunakan berbagai macam cara, 

salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mencari variabel-variabel 

kunci (Key Performance Index) kemudian mengembangkannya menjadi sub-sub 

variabel beserta cara pengukurannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab 

sebelumnya bahwa pada penilaian infrasturktur bangunan gedung maka akan 

dihadapkan pada berbagai perspektif terkait dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholder) pada bidang bangunan gedung. 

 

2.1.9 Pengertian Evaluasi Kinerja Aset 

Menurut Turban dan Aronson (2001) Evaluasi adalah tahap akhir yang 

mengarahkan pada sebuah solusi yang direkomendasikan. Kinerja berasal dari 
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pengertian Performance, ada yang memberikan pengertian performance sebagai 

hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang 

lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 

berlangsung. 

Menurut Wibowo (2013) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, 

dan memberikan kontribusi pada ekonomi (hal. 7). Kinerja adalah tentang 

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.  

Sedangkan menurut Moeheriono (2010) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan 

strategis suatu organisasi (hal. 60). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja aset adalah 

tahapan yang mengarahkan pada sebuah rekomendasi mengenai hasil atau tingkat 

pencapaian aset dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. 

Kinerja suatu aset merupakan kemampuan suatu aset dalam memberikan suatu 

pelayanan yang sesuai dengan harapan. 

 

2.1.10 Variabel Kinerja Gedung 

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang Bangunan Gedung diatur 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang 

Republik Indonesia, dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. Mulai dari Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 mengatur tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4274), Permen PU Nomor 

24/PRT/M/2008 mengatur Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan 

Bangunan Gedung, Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 mengatur Tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Permen PU Nomor 

05/PRT/M/2007 mengatur Tentang Pedoman Teknis Rumah Susun Sederhana 

Bertingkat Tinggi, Permen PU Nomor 30/PRT/M/2006 mengatur Tentang 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan, Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 mengatur Tentang Pedoman 
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Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dan yang terakhir yaitu Permen PUPR RI 

Nomor 27/PRT/M/2018 mengatur Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedung. 

Dalam mengukur kinerja infrastruktur gedung, terdapat banyak variabel 

yang bisa digunakan dari berbagai studi literatur. Namun pada penelitian ini hanya 

menggunakan Permen PUPR RI No.27/PRT/M/2018 karena peraturan ini adalah 

peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR sebagai satu pedoman 

dalam mengatur kinerja bangunan gedung. Di antara sub variabel yang akan 

digunakan dipastikan terdapat sub variabel yang hampir sama, jika terdapat hal 

yang demikian maka akan diringkas menjadi satu sub variabel yang dianggap 

mewakili. Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya, maka pada bagian 

ini diuraikan mengenai variabel dan sub variabel yang relevan untuk diterapkan di 

Indonesia seperti yang terlihat pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2-1 Variabel Kinerja Gedung di Indonesia 

No Variabel Sub Variabel Sumber 

1 Peruntukan 

bangunan 

gedung   

Kesesuaian fungsi bangunan gedung 

dengan peruntukan dalam rencana tata 

ruang wilayah atau rencana tata 

bangunan dan lingkungan 

Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 

2 Intensitas 

bangunan 

gedung  

Kepadatan bangunan gedung Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 
Ketinggian bangunan gedung 

Jarak bebas bangunan gedung 

3 Arsitektur 

bangunan 

gedung  

Penampilan bangunan gedung Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 
Tata ruang dalam 

Keseimbangan 

Keserasian 

Keselarasan bangunan gedung dengan 

lingkungannya 

4 Pengendalian 

dampak 

lingkungan  

Izin lingkungan untuk bangunan 

gedung sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 

5 Keselamatan  Struktur bangunan gedung Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 
Proteksi bahaya kebakaran 

Penangkal petir 
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No Variabel Sub Variabel Sumber 

Keamanan dan keandalan instalasi 

listrik untuk bangunan gedung yang 

dilengkapi instalasi listrik 

Pengamanan bencana gedung 

kepentingan umum 

6 Kesehatan  Sistem penghawaan Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 
sistem pencahayaan 

sistem air bersih 

sistem pembuangan air kotor dan/atau 

air limbah 

sistem pembuangan kotoran dan 

sampah 

sistem penyaluran air hujan 

 penggunaan bahan bangunan gedung 

7 Kenyamanan  kenyamanan ruang gerak Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 
kenyamanan kondisi udara dalam 

ruang 

kenyamanan pandangan 

kenyamanan getaran dan kebisingan 

8 Kemudahan kemudahan hubungan ke, dari, dan di 

dalam bangunan gedung (sarana 

hubungan horisontal antar ruang/antar 

bangunan 

Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 

sarana hubungan vertikal antar lantai 

dalam bangunan gedung dan sarana 

evakuasi) 

kelengkapan prasarana dan sarana 

pemanfaatan bangunan gedung 

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah. 

 

Setelah mengetahui beberapa variabel dan sub variabel untuk mengukur 

kinerja gedung di Indonesia, perlu diketahui pula variabel dan sub indiaktor yang 

digunakan dalam pengukuran kinerja gedung di luar negeri. Dalam menentukan 

variabel dan sub variabel kinerja beberapa negara menggunakan pendekatan dan 

perspektif tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelenggara 

gedung di negara atau wilayah tersebut. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 di 

bawah, menurut Daniel dkk, (2008) Hongkong menggunakan 5 variabel dalam 
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pengukuran kinerja yang terdiri dari sistem struktural (structural system), sistem 

penutupan (closure system), sistem modifikasi lingkungan (environmental 

modification system), sistem perlindungan (protection system), dan sistem utilitas 

(utilities system) yang diukur melalui beberapa sub variabel pada masing-masing 

variabelnya. 

 

Tabel 2-2 Variabel Kinerja Gedung di Hongkong 

No Variabel Sub Variabel Referensi 

1 
Structural 

System: 

Structural components or elements; Slope 

and earth retaining 

structures; 

Daniel dkk., 

(2008) 

2 
Closure 

System: 

External wall finishes and/or claddings; 

Window, glazed cladding or 

curtain wall system or similar installation; 

Daniel dkk., 

(2008) 

3 

Environmental 

Modification 

System: 

Roofing materials and associated system 

components, 

Central mechanical heating, ventilation 

and air conditioning system; Internal 

private roads, 

grounds, 

footbridge and covered walkway; 

Daniel dkk., 

(2008) 

4 
Protection 

System: 

Fire resisting facilities and fire escape 

elements;  

Fire services installations and system 

equipments; 

Fire services installations and system 

equipments; 

Daniel dkk., 

(2008) 

5 
Utilities 

System: 

Plumbing systems and drainage systems 

including underground and 

above ground facilities, Electrical 

installations embracing low and high volt 

supplies, Lift, escalator and elevated 

platform installations; Gas 

supply including liquefied petroleum gas 

supply system; Other major 

installations 

Daniel dkk., 

(2008) 

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah. 
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2.1.11 Sintesis Variabel Penelitian 

Pada sintesis variabel penelitian, dilakukan pemilihan variabel dan sub 

variabel berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dengan melakukan 

penyederhanaan dan mengelompokkan variabel dan sub variabel yang sejenis. 

Secara umum penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel, dimana 4 (empat) 

variabel yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan diambil dari 

Permen PUPR RI No.27 Tahun 2018, dan variabel ke-5 (lima) yaitu sistem utilitas 

(Daniel dkk, 2008). 

Hal yang mendasari kenapa hanya mengambil 4 (empat) variabel dari 

Permen PUPR RI No.27 Tahun 2018, dan 1 (satu) variabel dari Hongkong oleh 

Daniel dkk, (2008), karena latar belakang dari penelitian ini yang hanya 

mengevaluasi kinerja gedung dari segi keandalan dan dengan menambahkan 1(satu) 

variabel dari luar negeri, karena dalam Permen PUPR RI No.27 Tahun 2018 tidak 

ada variabel yang menilai kinerja gedung dari segi sistem utilitas. Sebagaimana kita 

tahu bahwa gedung tidak bisa lepas dari sistem utilitas itu sendiri, sementara untuk 

sistem yang lain seperti structural system sudah diatur pada Permen PU No.45 

tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara pada 

bagian persyaratan struktur bangunan,  closure system sudah diatur pada Permen 

PU No.24 tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan 

Gedung pada bagian persyaratan tata graha (house keeping), environmental 

modification system dan protection system sudah diatur pada Permen PUPR RI 

No.27 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung pada bagian 

persyaratan kenyamanan dan persyaratan keselamatan, dan ini sebagaimana dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 

 

Tabel 2-3 Sintesis Variabel penelitian 

No Variabel Sub Variabel Sumber 

1 Keselamatan  Struktur bangunan gedung Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 
Proteksi bahaya kebakaran 

Penangkal petir 
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No Variabel Sub Variabel Sumber 

Keamanan dan keandalan instalasi 

listrik untuk bangunan gedung yang 

dilengkapi instalasi listrik 

Pengamanan bencana gedung 

kepentingan umum 

2 Kesehatan  Sistem penghawaan Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 
sistem pencahayaan 

sistem air bersih 

sistem pembuangan air kotor dan/atau 

air limbah 

sistem pembuangan kotoran dan sampah 

sistem penyaluran air hujan 

3 Kenyamanan  kenyamanan ruang gerak Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 
kenyamanan kondisi udara dalam ruang 

kenyamanan pandangan 

kenyamanan getaran dan kebisingan 

4 Kemudahan  kemudahan hubungan ke, dari, dan di 

dalam bangunan gedung (sarana 

hubungan horisontal antar ruang/antar 

bangunan sarana hubungan vertikal 

antar lantai dalam bangunan gedung) 

Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 

sarana evakuasi 

kelengkapan prasarana dan sarana 

pemanfaatan bangunan gedung 

5 Utilitas  Sistem perpipaan bawah dan atas tanah 

Daniel dkk., 

(2008) 

Sistem drainase bawah dan atas tanah 

Instalasi listrik volt rendah dan tinggi 

Instalasi Lift 

Instalasi gas 

Instalasi IPAL 

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan topik penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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Yufiansyah, Musyafa (2015) melakukan penelitian dengan analisis laik 

fungsi bangunan hunian vertikal (studi kasus: gedung rusunawa kabupaten Sleman, 

Yogyakarta). Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif korelasi. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui aspek komponen bangunan yang dominan dalam 

tingkat kelaikan bangunan hunian vertikal, dan mengetahui hubungan tingkat 

kepuasan penghuni bangunan dengan tingkat kelaikan bangunan hunian vertikal. 

Ery (2015) melakukan penelitian dengan topik penentuan variabel kinerja 

bangunan gedung Pendidikan. Metode penelitian menggunakan analytical 

hierarchy process. Tujuan penelitian menilai kerusakan politeknik Pos dan 

Politeknik Negeri Bandung, dan bangunan politeknik manufaktur; baik melalui 

inspeksi visual dan pengujian, serta uji non-destruktif untuk kerusakan laten. Dari 

penelitian ini juga dapat dihitung bobot masing-masing komponen bangunan yang 

tercermin dalam kinerja persyaratan keandalan bangunan, seperti keamanan, 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan aksebilitas persyaratan bangunan. 

Selowati, Indryani (2012) melakukan penelitian dengan topik analisa 

kelayakan huni apartemen The Via and The Vue Surabaya dari segi arsitektural. 

Metode yang digunakan analisis deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengetahui 

performa gedung yang berkaitan dengan tuntutan kenyamanan dan kesehatan 

bangunan serta hal-hal yang beresiko tinggi terhadap keselamatan manusia 

berdasarkan pada standard dan regulasi yang berlaku. 

Antonius, Poedjiastoeti (2011) melakukan penelitian dengan topik evaluasi 

kondisi lingkungan dan struktur pada bangunan publik (Studi kasus: Kinerja dua 

Gedung di Semarang). Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif As Built 

Drawings. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kondisi lingkungan dan strktur 

pada bangunan gedung. 

 

Tabel 2-4 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Metode Variabel 

Penilaian 

Tujuan Penelitian 

1. Yufiansyah, 

Musyafa 

(2015) 

Analisis Laik 

Fungsi 

Bangunan 

Analisis 

deskriptif 

korelasi 

Arsitektural 

Mekanikal 

Elektrikal 

Mengetahui aspek 

komponen 

bangunan yang 

dominan dalam 
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Hunian 

Vertikal 

Tata ruang 

luar 

Struktural 

 

tingkat kelaikan 

bangunan hunian 

vertikal, dan 

mengetahui 

hubungan tingkat 

kepuasan penghuni 

bangunan dengan 

tingkat kelaikan 

bangunan hunian 

vertikal 

2. Ery (2015) Penentuan 

Variabel 

Kinerja 

Bangunan 

Gedung 

Pendidikan 

Analytical 

Hierarchy 

Process 

Persyaratan 

keandalan 

bangunan 

seperti: 

keamanan, 

keselamatan 

kesehatan, 

kenyamanan 

aksebilitas, 

Persyaratan  

struktural 

Menilai kerusakan 

politeknik Pos dan 

Politeknik Negeri 

Bandung, dan 

bangunan politeknik 

manufaktur; baik 

melalui inspeksi 

visual dan 

pengujian, serta uji 

non-destruktif untuk 

kerusakan laten.  

3. Selowati, 

Indryani 

(2012) 

Analisa 

Kelayakan 

Huni 

Apartemen 

The Via and 

The Vue 

Surabaya dari 

segi 

arsitektural 

Analisis 

deskriptif 

Arsitektural Mengetahui 

performa gedung 

yang berkaitan 

dengan tuntutan 

kenyamanan dan 

kesehatan bangunan 

serta hal-hal yang 

beresiko tinggi 

terhadap 

keselamatan 

manusia 

berdasarkan pada 

standard dan 

regulasi yang 

berlaku 

4. Antonius, 

Poedjiastoeti 

(2011) 

Evaluasi 

Kondisi 

Lingkungan 

dan Struktur 

pada 

Bangunan 

Publik (Studi 

Kasus 

Kinerja Dua 

Gedung di 

Semarang) 

Analisis 

deskriptif 

As Build 

Drawings  

Kondisi 

lingkunagn 

Struktural 

Mengevaluasi 

kondisi lingkungan 

dan strktur pada 

bangunan gedung. 
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Sumber: Penelitian terdahulu, diolah. 

 

2.3 Posisi Penelitian 

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

melakukan evaluasi kinerja bangunan gedung. Namun pada penelitian ini, ruang 

lingkup evaluasi kinerja gedung membahas persyaratan teknis bangunan gedung 

dari segi keandalan terdapat 4 variabel yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 

dan kemudahan sesuai dengan Permen PUPR RI Nomor 27/PRT/M/2018 tentang 

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan menambahkan 1 (satu) variabel 

kinerja gedung yaitu  Utilities System (Sistem Utilitas) menurut Ho, Lo and Edward, 

Yiu, dalam bukunya yang berjudul “Cultural Change in Building Maintenance” 

The First Guide to Prepare a Building Maintenance Manual (BMM) in Hongkong. 

Setelah dilakukan sintesis variabel maka terdapat 5 variabel, yaitu 

persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan, 

persyaratan kemudahan, dan persyaratan utilitas dengan 25 sub variabel. 

Adapun obyek penelitian dan lokasi penelitian berbeda dengan penelitian 

yang sebelumnya. Obyek penelitian yang diteliti yaitu bangunan gedung 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang digunakan sebagai 

gedung perkantoran. Lokasi penelitian yaitu bangunan gedung Ditjen Cipta Karya 

dan gedung Ditjen Bina Marga di Jakarta Selatan.  
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BAB 3 

3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman peneliti pada 

seluruh proses penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian 

eksploratif karena bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi kemungkinan variabel 

dan sub variabel dapat digunakan berdasarkan penelitian sebelumnya. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengumpulkan data-data 

sekunder yang didukung dengan survei pendahuluan untuk menentukan variabel 

dan sub variabel awal yang digunakan. Setelah itu dilakukan survei dengan 

instrumen berupa kuesioner sebagai input dari filterisasisub variabel. Selanjutnya 

dilakukan pembobotan untuk menentukan tingkat kepentingan dari kriteria maupun 

sub kriteria menggunakan kuesioner perbandingan berpasangan. Setelah didapatkan 

variabel dan sub variabel dan bobot, dilakukan pengolahan data untuk mengukur 

kinerja gedung dalam bentuk studi kasus. Terakhir dilakukan diskusi dan 

pembahasan untuk lebih menguatkan hasil penelitian. 

 

3.1.1 Pemilihan Metoda  

Metoda yang digunakan pada penelitian sebelumnya antara lain analisis 

deskriptif yang dianggap kurang kuat dalam menentukan variabel maupun sub 

variabel yang berpengaruh. Pada penelitian lainnya menggunakan 

multidimensional scalling dan interpretative structural modelling yang cukup sulit 

untuk diterapkan. Adapun pada penelitian ini metode meliputi identifikasi variabel, 

lalu dilakukan penyebaran kuesioner, kemudian filterisasi variabel digunakan untuk 

memastikan bahwa sub variabel yang digunakan benar-benar penting menurut 

pendapat responden yang merupakan ahli (expert) di bidang gedung, dengan 

menggunakan relative important index (RII). Metoda ini dipilih karena dari hasil 

kuesioner yang dikumpulkan, dapat dianalisis menggunakan uji statistik dan RII 

sekaligus, sehingga lebih praktis dalam pengumpulan data dan lebih komprehensif 
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dalam penentuan sub variabel. Metode pembobotan menggunakan kuesioner 

perbandingan berpasangan (pairwise comparison) yang merupakan salah satu tahap 

dalam Analytical Hierarchy Process (AHP). Pairwise comparison termasuk dalam 

jenis Multi Criteria Decision Making (MCDM) dengan kelebihan sebagai berikut: 

1. Kesatuan (Unity), membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur 

menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. 

2. Kompleksitas (Complexity), memecahkan permasalahan yang kompleks 

melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. 

3. Metode ini mampu menghasilkan hasil yang lebih konsisten dibandingkan 

dengan metode metode lainnya serta memiliki sistem yang mudah dipahami 

dan digunakan. 

Metode pairwise comparison digunakan karena pada penelitian ini tidak 

menentukan alternatif seperti pada AHP, tetapi hanya menentukan bobot 

kepentingan. Di sisi lain tidak semua orang paham dan mengerti mengenai 

pemilihan variabel dan sub variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga 

responden yang dipilih merupakan penyelenggara di bidang bangunan gedung, 

dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku lembaga yang mengelola dan 

mengoperasikan infrastruktur bangunan gedung. Berdasarkan pertimbangan ini 

metode pairwise comparison dianggap lebih sesuai dalam penentuan bobot. Hal ini 

juga sesuai dengan pendapat Sarachaga dkk. (2016) yang menyatakan bahwa AHP 

digunakan karena kesederhanaan dan fleksibilitas jika dikombinasikan dengan 

metode yang lain. Setelah dilakukan pembobotan, terakhir dilakukan analisa data 

deskriptif untuk memperoleh nilai evaluasi kinerja. 

 

3.1.2 Alur Penelitian  

Alur penelitian adalah kronologi prosedural yang dilakukan seorang peneliti 

dalam karya penelitiannya. Alur penelitian lebih merupakan strukturisasi atau 

hubungan metodologi yang berkesinambungan sebagaimana dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian (Hasil Analisis, 2019) 
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Setelah mengetahui diagram alur penelitian berdasarkan Gambar 3.1, di 

bawah ini adalah uraian penjelasan dari masing-masing tahapan dalam alur 

penelitian, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dalam 

setiap tahapan yang dilakukan pada penelitian ini. Identifikasi permasalaha sudah 

diuraikan pada bagian latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 

tahap berikutnya sebagai berikut. 

 

3.1.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan jurnal, pustaka-pustaka 

atau referensi yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini. Pustaka yang dikumpulkan berasal dari dalam negeri maupun luar 

negeri yang membahas mengenai gedung, pentingnya pengukuran kinerja gedung, 

berbagai variabel yang digunakan dalam mengukur kinerja gedung serta terkait 

metodologi penelitian sejenis. 

 

3.1.4 Survei Pendahuluan  

Survei pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

awal mengenai pengukuran kinerja gedung yang sudah ada dan dilakukan saat ini 

pada objek studi. Survei pendahuluan dilakukan pada Direktorat Bina Penataan 

Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya maupun pada unit organisasi struktural 

terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan melakukan diskusi 

dan konsultasi terhadap para ahli yang dianggap berkompeten dalam bidang 

bangunan gedung untuk memastikan kesesuaian variabel dan sub variabel yang 

digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini di Direktorat Penataan 

Bangunan dan Lingkungan diwakili oleh Kepala Subdit Bangunan Gedung, Kepala 

Seksi Bangunan Gedung Umum dan Kepala Seksi Bangunan Gedung Negara. 

 

3.1.5 Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel penelitian berupa variabel dan sub 

variabel yang diambil berdasarkan studi literatur yaitu Permen PUPR RI 

No.27/PRT/M/2018, penelitian terdahulu melalui studi pustaka dengan 
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menambahkan 1 (satu) variabel kinerja gedung yaitu sistem utilitas (Ho dkk, 2008) 

dan survei pendahuluan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Semua 

variabel dan sub variabel yang dianggap relevan untuk pengukuran kinerja gedung 

diidentifikasi dan difilterisasi kembali untuk digunakan sebagai variabel dan sub 

variabel berdasarkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Sub Variabel 

Keselamatan (X1) 

X1.1 Struktur bangunan gedung 

X1.2 Proteksi bahaya kebakaran 

X1.3 Penangkal petir 

X1.4 
Keamanan dan keandalan instalasi listrik untuk 

bangunan gedung yang dilengkapi instalasi listrik 

X1.5 Pengamanan bencana gedung kepentingan umum 

Kesehatan (X2) 

X2.1 Sistem penghawaan 

X2.2 sistem pencahayaan 

X2.3 sistem air bersih 

X2.4 sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah 

X2.5 sistem pembuangan kotoran dan sampah 

X2.6 sistem penyaluran air hujan 

Kenyamanan (X3) 

X3.1 kenyamanan ruang gerak 

X3.2 kenyamanan kondisi udara dalam ruang 

X3.3 kenyamanan pandangan 

X3.4 kenyamanan getaran dan kebisingan 

Kemudahan (X4) 

X4.1 

kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam 

bangunan gedung (sarana hubungan horisontal 

antar ruang/antar bangunan dan sarana hubungan 

vertikal antar lantai dalam bangunan gedung) 

X4.2 sarana evakuasi 

X4.3 
kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan 

bangunan gedung 

Utilitas (X5) X5.1 Sistem perpipaan bawah dan atas tanah 

X5.2 Sistem drainase bawah dan atas tanah 

X5.3 Instalasi listrik volt rendah dan tinggi 

X5.4 Instalasi Lift 

X5.5 Instalasi gas 

X5.6 Instalasi IPAL 

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah 
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3.1.6 Penyebaran Kuesioner 

Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan dalam tiga tahap dengan 

penjelasan sebagai berikut:  

1. Kuesioner filterisasisub variabel  

Kuesioner filterisasisub variabel merupakan kuesioner tahap pertama dalam 

penelitian ini yang digunakan untuk menghilangkan sub variabel yang dianggap 

tidak penting berdasarkan persepsi responden. Kuesioner disusun menggunakan 

skala likert yang menyatakan level kesetujuan terhadap sub kriteria yang 

digunakan. 

2. Kuesioner pembobotan variabel dan sub variabel  

Kuesioner pembobotan diberikan kepada responden setelah tahap kuesioner 

data dari kuesioner filterisasisub variabel sudah terkumpul dan diolah. Dengan 

demikian variabel dan sub variabel terpilih sebagai output kuesioner 

filterisasisub variabel merupakan input untuk kuesioner pembobotan. 

3. Kuesioner penilaian akhir  

Kuesioner penilaian akhir merupakan kuesioner yang disusun berdasarkan 

variabel dan sub variabel terpilih yang sudah memiliki bobot sebagi output dari 

kuesioner pembobotan. Pada kuesioner penilaian akhir ini juga menggunakan 

skala numerik 1 – 5, dimana skala 1 mencerminkan kondisi yang paling kurang 

dan skala 5 mencerminkan kondisi yang paling baik. Pada setiap tahapan 

kuesioner terdapat terdapat beberapa responden yang memiliki waktu dan 

bersedia ditemui secara langsung, hal ini memungkinkan adanya ruang diskusi 

maupun konsultasi antara peneliti dan responden yang merupakan 

pengembangan dari pertanyaan yang tertulis di dalam kuesioner. Metode ini 

juga disebut wawancara semi terstruktur yang memungkinkan diketahuinya hal-

hal yang sifatnya penting namun tidak tercakup dalam kuesioner, sehingga 

dapat membantu peneliti untuk memberikan hasil analisis yang lebih baik 

Pada setiap tahapan kuesioner terdapat terdapat beberapa responden yang 

memiliki waktu dan bersedia ditemui secara langsung, hal ini memungkinkan 

adanya ruang diskusi maupun konsultasi antara peneliti dan responden yang 

merupakan pengembangan dari pertanyaan yang tertulis di dalam kuesioner. 
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Metode ini juga disebut wawancara semi terstruktur yang memungkinkan 

diketahuinya hal-hal yang sifatnya penting namun tidak tercakup dalam kuesioner, 

sehingga dapat membantu peneliti untuk memberikan hasil analisis yang lebih baik. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakterisitik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian yaitu Pejabat yang masih aktif baik dari tingkat struktural maupun 

fungsional di lingkungan Ditjen Cipta Karya. 

 

3.2.1 Populasi Penelitian  

Menurut Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu Pejabat yang masih aktif di tingkat struktural di 

Lingkungan Direktorat Bina Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta 

Karya, Pejabat Bagian umum Sesditjen Cipta Karya dan Pejabat di Bagian Umum 

Sesditjen Bina Marga di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling yaitu teknik yang 

tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel dengan jenis purposive sampling yang merupakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan tidak bisa diberikan kepada 

semua orang secara acak.  

Jumlah sampling yang digunakan yaitu metode sampling jenuh. Menurut 

Sugiyono (2011), teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah sampling pada 
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penelitian ini diambil menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlahnya relatif 

kecil sebanyak 15 (lima belas) responden. Teknik sampling jenuh ini juga mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Suprayoga dkk. (2015) serta Lawalata (2016), 

dengan jenis penelitian yang sama yaitu menentukan Key Performance Index. 

Karena dari itu, penulis memilih teknik sampling jenuh karena jumlah sampel relatif 

kecil. Adapun rincian sampel responden penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 di 

bawah ini.  

 

Tabel 3.2Kriteria Responden 

No Jabatan 

Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya 

1 Kasubdit Perencanaan Teknis 

2 Kasubdit Bangunan Gedung 

3 Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus 

4 Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan 

5 Kepala Seksi Penyusunan Rencana 

6 Kepala Seksi Analisa Teknis 

7 Kepala Seksi Wilayah I 

8 Kepala Seksi Bangunan Gedung Umum 

9 Kepala Seksi Bangunan Gedung Negara 

10 Kepala Seksi Wilayah I 

11 Kepala Seksi Wilayah II 

12 Kepala Seksi Kelembagaan 

13 Kepala Seksi Standarisasi 

Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 

14 Kepala Bagian Umum Setditjen Cipta Karya 

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga 

15 Kepala Bagian Umum Setditjen Bina Marga 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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3.3 Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi 

informasi supaya karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

salusi permasalahan, terutama untuk hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam 

penelitian ini data yang telah dihimpun dianalisis dengan filterisasi sub variabel dan 

pembobotan variabel dan sub variabel, selanjutnya hasil penilaian direpresentasikan 

dalam bentuk spider web kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan. 

 

3.3.1 Filterisasi Variabel  

Filterisasi atau filterisasivariabel yang berupa sub kriteria menggunakan 

metode RII (Relative Important Index) dengan tujuan menghilangkan sub kriteria 

yang dianggap tidak penting. RII merupakan suatu terminologi yang pertama kali 

dipublikasikan oleh Mayer dkk. seperti yang dikemukakan dalam Hardjomuljadi 

(2014). RII adalah suatu analisis yang memungkinkan suatu kuantitatif relatif, 

dimana semakin tinggi peringkat semakin tinggi pula pengaruh yang diberikan oleh 

kriteria yang dimiliki. Perhitungan dengan metode RII, maka dapat menggunakan 

sebagai berikut:  

 

RII = ∑W/ (AxN) 

Dimana : 

W = bobot yang diberikan untuk faktor penyebab dominan dengan (rentang 1-

5) 

A = bobot tertinggi (dalam hal ini 5) 

N = jumlah responden total 

 

Rentang RII diperoleh dengan membagi rata dalam lima kategori sesuai 

dengan skala likert yang digunakan. Setelah dilakukan perhitungan dapat 

diklasifikasikan pada nilai sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 di bawahini. 
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Tabel 3.3 Rentang Relative Important Index (RII) 

Rentang Nilai RII Kategori Persepsi 

0,880 – 1,000 Sangat setuju 

0,710 – 0,870 Setuju 

0,540 – 0,700 Cukup setuju 

0,370 – 0,530 Kurang setuju 

0,200 – 0,360 Tidak setuju 

Sumber: Irdayani dkk., 2016 

 

Setelah didapatkan nilai RII selanjutnya ditentukan cut off point yang harus 

diambil berdasarkan tabel 3.3 di atas. Sub variabel yang akan diambil dan 

digunakan pada tahap selanjutnya adalah yang memenuhi nilai RII ≥ 0,750 atau 

termasuk dalam kategori setuju, sehingga untuk sub variabel di bawah nilai tersebut 

tidak akan diikutsertakan pada tahap selanjutnya yaitu pembobotan sub variabel 

penelitian. 

 

3.3.2 Pembobotan Variabel 

Salah satu metode menimbang beberapa kriteria adalah perbandingan 

berpasangan (pairwise comparison) yang berasal dari Analytical Hierarchy Process 

(AHP), kerangka pengambilan keputusan terkenal yang dikembangkan oleh Saaty 

(1980). Adapun tahapan dalam melakukan perbandingan berpasangan untuk 

menentukan bobot dikutip dari GITTA (2013) adalah sebagai berikut: 

• Penyelesaian matriks perbandingan berpasangan Langkah 1 - dua kriteria 

dievaluasi secara bersamaan dari kepentingan relatif. Nilai indeks dari 1 hingga 

9 digunakan. Jika kriteria A persis sama pentingnya sebagai kriteria B, pasangan 

ini menerima indeks 1. Jika A jauh lebih penting daripada B, indeksnya adalah 

9. Semua gradasi dimungkinkan di antaranya. Untuk hubungan "kurang 

penting", pecahan 1/1 hingga 1/9 adalah: jika A jauh kurang penting daripada 

B, peringkatnya 1/9. Nilai dimasukkan baris demi baris ke dalam sebuah cross-

matrix. Diagonal dari matriks hanya berisi nilai-nilai 1. Pertama, bagian kanan 

atas matriks diisi sampai setiap kriteria telah dibandingkan satu sama lain. Jika 
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A ke B dinilai dengan kepentingan relatif dari n, B ke A harus dinilai dengan 1 

/ n. Jika tutupan vegetasi sedikit lebih penting daripada kemiringan (indeks 3), 

kemiringan sedikit kurang penting dari tutupan vegetasi (indeks 1/3). Untuk 

alasan konsistensi, setengah kiri bawah dari matriks dapat diisi dengan fraksi 

yang sesuai. 

•  Menghitung bobot kriteria Langkah 2 - bobot kriteria individu dihitung. 

Pertama, dibuat sebuah matriks perbandingan yang dinormalisasi: setiap nilai 

dalam matriks dibagi dengan jumlah kolomnya. Untuk mendapatkan bobot 

kriteria individu, rata-rata setiap baris dari matriks kedua ini ditentukan. Bobot 

yang sudah dinormalisasi; jumlahnya adalah 1. 

• Penilaian matriks konsistensi Langkah 3 - estimasi konsistensi statistik yang 

dapat diandalkan secara statistik bobot yang dihasilkan dibuat Pairwise 

comparison matrix biasanya mengacu pada setiap proses membandingkan 

setiap varians berpasangan untuk menilai yang mana dari setiap varian yang 

memiliki performa lebih baik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, skala 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 Skala Dasar Perbandingan Berpasangan 

Tingkat 

Kepentingan 

Definisi Keterangan 

1 Sama 

pentingnya 

Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama 

3 Sedikit lebih 

penting 

Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu 

elemen dibandingkan dengan pasangannya 

5 Lebih penting Satu elemen sangat disukai dan secara praktis 

dominasinya sangat nyata, dibandingkan 

dengan elemen pasangannya 

7 Sangat penting Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara 

praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan 

elemen pasangannya 

9 Mutlak lebih 

penting 

Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai 

dibandingkan dengan pasangannya, pada 

keyakinan tertinggi 

2,4,6,8 Nilai Tengah Diberikan bila terdapat keraguan penilaian di 

antara dua tingkat kepentingan yang berdekatan 

Sumber: Saaty, 1980 
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Elemen pairwise comparison yang dipilih menunjukkan kecenderungan tingkat 

kepentingan satu kriteria dibandingkan dengan kriteria yang lain. Untuk 

memudahkan perhitungan dari hasil kuesioner pembobotan yang telah diberikan 

kepada para ahli maka digunakan tools berupa AHP (Multiple Input) K.D. Goepel 

versi 07.06.2015, sedangkan konsep perhitungannya adalah untuk membuat 

perbandingan pasangan kriteria yang dipilih, sangat penting untuk menempatkan 

dalam tipe matriks diagonal (n x n). Perbandingan dibuat dengan mengidentifikasi 

dampak dari elemen disisi kiri dari matriks ke elemen di bagian atas matriks. Di 

bawah ini diagonal utama ada kebalikan dari pebandingan berpasangan, rumus 

matriks A:  

𝐴 =

[
 
 
 
1
1

𝑎12

⋮

𝑎12

1
⋮

1

𝑎1𝑛

1

𝑎2𝑛

  

…
…

⋮

𝑎1𝑛

𝑎2𝑛

⋮
… 1

   

]
 
 
 

     

 

Karena kebalikan dari perbandingan berpasangan, baris ke i adalah kebalikan dari 

kolom jadi ada hubungan: 

𝐴𝑊 = 𝑛𝑤 

dimana:  

w – vektor bobot w1, w2, wn 

Elemen dari vektor bobot w adalah vektor prioritas dari berbagai variabel karena 

tujuan keseluruhan:  

𝑊 ∑ = 1
𝑛

𝑗
𝑤𝑗  𝑎𝑖 𝑗 

salah satu ukuran paling penting yang ditunjuk adalah nilai eigen terbesar dari 

matriks, dan merupakan salah satu ukuran dari kepatuhan perbandingan yang 

mencerminkan proporsionalitas dari preferensi. 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =  
1

𝑤𝑖 
 ∑ = 1 𝑎𝑖𝑗 𝑊𝑗

𝑛

𝑗
 

A konsisten jika dan hanya jika 𝜆max = n [3] 
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Faktor kedua yang diperlukan untuk mendapatkan metode AHP adalah CI (Indeks 

Konsistensi). Ini adalah rata-rata negative dari akar lainnya dari polynomial 

karakteristik A:  

𝐶𝑙 =  
𝜆 max−𝑛

𝑛 − 1
 

Faktor terakhir adalah CR (consistency ratio). Jika rasio Cl signifikan kecil, 

perkiraan w dapat diterima. CR ditentukan dengan rumus:  

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

Dimana: 

RI – Indeks Acak [4], [5] 

 

3.3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk analisis penelitian 

ini dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan penelitian-penelitian yang 

terkait dengan penelitian ini untuk memberikan gambaran awal dan 

dilakukan untuk menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian, informasi ini lebih bersifat teoritis. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang tidak didapatkan dari 

studi literatur berdasarkan pendapat dari narasumber yang dianggap ahli 

(expert) di bidang bangunan gedung, informasi ini lebih bersifat praktis. 

3. Observasi  

Observasi dilakukan untuk melengkapi informasi yang didapatkan melalui 

studi literatur dan wawancara dengan melakukan pengamatan langsung di 

lapangan, sehingga didapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai objek 

studi yang akan diteliti. 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data dilakukan identifikasi 

kebutuhan data, jenis data dan sumber perolehan data biasanya berupa instansi 

terkait yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Identifikasi Kebutuhan Data 

No Data Yang Dibutuhkan 
Jenis 

Sumber Data 

P S 

1 Dokumen teknis arsitektur gedung   √  Direktorat PBL, Biro Umum 

2 Dokumen teknis struktur gedung   √  Direktorat PBL, Biro Umum 

3 Dokumen teknis utilitas/instalasi 

gedung 
  

√  Direktorat PBL, Biro Umum 

4 Dokumen peralatan dan perlengkapan 

gedung 
  

√  Direktorat PBL, Biro Umum 

5 Dokumen pengoperasian gedung   √  Direktorat PBL, Biro Umum 

6 Dokumen pemeliharaan dan 

perawatan gedung 
  

√  Direktorat PBL, Biro Umum 

7 Dokumen pemeriksaan kelaikan 

fungsi gedung 
  

√  Direktorat PBL, Biro Umum 

8 Dokumen as-bulit drawings    √  Direktorat PBL, Biro Umum 

9 Persepsi untuk kuesioner filterisasi, 

kuesioner pembobotan variabel serta 

kuesioner penilaian akhir 
 √    

Observasi, wawancara 

terstruktur dan penyebaran 

kuesioner di Direktorat 

Penataan Bangunan dan 

Lingkungan, dan Biro 

Umum 

10 Data kebisingan  
   √  

Prediksi berdasarkan jam 

operasional kantor 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

Keterangan: P = Primer, S = Sekunder 

 

3.3.4 Implementasi Model 

Implementasi model dilakukan melalui studi kasus pada gedung Ditjen 

Cipta Karya dan gedung Ditjen Bina Marga. Adapun kriteria utama gedung yang 

digunakan untuk implementasi model adalah gedung negara yang memiliki data 

sekunder berupa dokumen teknis arsitektur gedung, dokumen teknis struktur 

gedung, dokumen teknis utilitas/instalasi gedung, dokumen peralatan dan 

perlengkapan gedung, dokumen pengoperasian gedung, dokumen pemeliharaan dan 

perawatan gedung, dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi gedung, sebagai data 

dasar. Implementasi model dilakukan berdasarkan rancangan model yang telah 
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disusun, menggunakan kuesioner penilaian akhir dengan melakukan input berupa 

data primer maupun data sekunder 

 

3.3.4.1 Skala Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan 5 variabel penilaian. Dalam setiap variabel 

tersebut terdapat sub variabel yang memudahkan peneliti untuk menilai kinerja 

bangunan gedung yang akan berkontribusi pada suatu variabel yang dirujuk sesuai 

dengan pembobotan yang telah dilakukan. Terdapat 2 macam data yang akan 

digunakan pada penilaian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data 

yang bersifat kuantitatif, pengukuran dilakukan dengan menggunakan data yang 

terpublikasi atau dihitung menggunakan rumus berdasarkan pedoman yang ada atau 

memodifikasi dan mengadaptasi rumus yang dihasilkan pada penelitian 

sebelumnya. Setelah itu, hasil perhitungan akan dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan atau target yang ingin dicapai atau asumsi target ideal yang ingin dicapai.  

Dalam melakukan penilaian, juga menggunakan sub variabel yang berbeda, 

begitu pula dengan satuan yang digunakan, oleh karena itu diperlukan konversi 

satuan untuk tiap-tiap hasil penilaian agar didapatkan skala yang sama. Konversi 

skala pengukuran mengadaptasi dari Oktaviani (2018) yang melakukan penelitian 

mengenai “Pengembangan Model Kematangan Untuk Penilaian Kinerja Sistem 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah”. Sebelum diterapkan dalam 

penelitian, skala pengukuran ini juga akan dikonsultasikan kepada para ahli dan 

disesuaikan dengan peraturan/pedoman/manual yang berlaku dengan tujuan 

mendapatkan skala pengukuran yang akurat dan sesuai dengan jenis penelitian 

maupun jenis data yang diperoleh seperti pada contoh tabel 3.6 dan tabel 3.7 berikut. 

 

Tabel 3.6 Skala Pengukuran 

Nilai  Kategori Nilai Referensi  

1 Hanya ada beberapa kriteria dan sub kriteria terpenuhi 

Permen PUPR 

RI Nomor 

27/PRT/M/2018 

2 Sebagian kecil kriteria dan sub kriteria terpenuhi 

3 Sebagian kriteria dan sub kriteria terpenuhi 

4 Sebagian besar kriteria dan sub kriteria terpenuhi 

5 Semua kriteria terpenuhi 

Sumber: Kementerian PUPR, 2018 
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Tabel 3.7 Skala Pengukuran 

VARIABEL DAN  

SUB VARIABEL 

SKOR DALAM SKALA 1 – 5 

1 2 3 4 5 

VARIABEL KESELAMATAN 

X1.1 Keandalan pondasi, kolom, balok lantai, pelat 

lantai, rangka atap, basemen, dan komponen 

struktur lainnya, diantaranya yaitu dinding 

pemikul dan penahan geser (bearing and shear 

wall), pengaku (bracing), dan/atau peredam 

(damper) 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X1.2 Kelengkapan utilitas bangunan gedung terhadap 

bahaya kebakaran (persyaratan pasif, persyaratan 

aktif, persyaratan jalan keluar dan aksesbilitas 

untuk pemadam kebakaran, pencahayaan darurat, 

tanda arah ke luar/exit, dan sistem peringatan 

bahaya, persyaratan komunikasi dalam bangunan 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 
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gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas, 

manajemen penanggulangan kebakaran) 

  Skor           

X1.3 Kelengkapan sistem penangkal petir seperti 

sistem kepala penangkal petir, sistem hantaran 

penangkal petir, dan sistem pembumian 

(persyaratan instalasi proteksi petir) 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X1.4 Sumber listrik, panel listrik, instalasi listrik, 

sistem pembumian 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X1.5 Kelengkapan gedung terhadap bencana seperti 

Tangga Darurat, Pintu darurat, Pencahayaan 

darurat dan tanda 

penunjuk arah EXIT, Koridor/selasar, Sistem 

Peringatan Bahaya, 

Fasilitas Penyelamatan. (untuk bangunan gedung 

yang memiliki kebutuhan pengamanan tinggi) 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 
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  Skor           

VARIABEL KESEHATAN 

X2.1 Ventilasi alami dan/atau mekanik, sistem 

pengkondisian udara 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.2 Pencahayaan alami dan/atau pencahyaan buatan 

atau artifisial 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.3 Sumber, sistem distribusi, kualitas dan debit air 

bersih/minum 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.4 Peralatan saniter dan instalasi inlet, sistem 

jaringan pembuangan, dan sistem penampungan 

dan pengolahan air kotor dan/atau air limbah  

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           
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X2.5 Inlet pembuangan, penampungan sementara, dan 

pengolahan kotoran dan sampah dalam persil 

 Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

 Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

 Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

 Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.6 Sistem penangkap air hujan termasuk talang, 

sistem penyaluran air hujan termasuk pipa tegak 

dan drainase persil, dan sistem penampungan, 

pengolahan, peresapan dan/atau pembuangan air 

hujan 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

VARIABEL KENYAMANAN 

X3.1 Fungsi ruang, jumlah pengguna, kapasitas dan 

tata letak perabot, aksesibilitas ruang 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X3.2 Temperatur dan kelembapan dalam ruang Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 
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  Skor           

X3.3 Pandangan dari dalam setiap ruang ke luar 

bangunan dan pandangan dari luar bangunan ke 

dalam setiap ruang 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X3.4 Tingkat getaran dan tingkat kebisingan dalam 

bangunan gedung 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

VARIABEL KEMUDAHAN 

X4.1 Jumlah, ukuran dan arah bukaan pintu, fungsi dan 

ukuran koridor serta jumlah pengguna, lebar, 

tinggi dan railing tangga, lebar dan kemiringan 

ram, sistem lif dan sistem escalator 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X4.2 Kemudahan sarana akses dalam bangunan gedung 

pada saat terjadi evakuasi, seperti pencahayaan 

darurat, tanda arah ke luar/exit, dan sistem 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 
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peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam 

bangunan gedung, tangga darurat, baik itu 

aksesbilitas bagi penyandang cacat dan manula 

  Skor           

X4.3 Toilet, fasilitas parkir, ruang ibadah, ruang 

laktasi, ruang ganti, tempat sampah, sistem 

komunikasi, sistem informasi, dan kelengkapan 

lainnya 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

VARIABEL UTILITAS 

X5.1 Pipa atas tanah (Pipa kolom dan vessel, pipa 

exchanger, pipa pompa dan turbin, pipa 

kompresor, pipa utilitas. Pipa bawah tanah (pipa 

proses dan pipa utilitas) 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X5.2 Drainase atas tanah/permukaan tanah yaitu 

saluran yang berada diatas permukaan taah yang 

berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. 

 Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

 Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

 Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

 Semua kriteria 

terpenuhi 
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Drainase bawah tanah yaitu saluran drainase yang 

bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan 

melalui media dibawah permukaan tanah (pipa-

pipa) 

  Skor           

X5.3 Perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan 

tenaga listrik dari sumber listrik ke peralatan-

peralatan yang membutuhkan tenaga listrik (PLN 

dan genset) 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X5.4 Angkutan transportasi vertikal yang digunakan 

untuk mengangkut orang atau barang   

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X5.5 Perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan 

tenaga gas dari sumber ke peralatan-peralatan 

yang membutuhkan tenaga gas 

Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           
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X5.6 Instalasi IPAL Hanya ada beberapa 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kecil 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Sebagian kriteria 

dan sub kriteria 

terpenuhi 

Sebagian besar 

kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi 

Semua kriteria 

terpenuhi 

  Skor           
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3.3.4.2 Representasi Hasil Analisis 

Hasil dari pemetaan dari profil kinerja dan aspek keberlanjutan infrastruktur 

jalan dapat digambarkan dalam grafik radar atau spider web. Spider web adalah 

metode grafis yang menampilkan data multivariat dalam bentuk grafik dua dimensi 

dari dua atau lebih kriteria kuantitatif diwakili sumbu yang dimulai dari titik yang 

sama. Grafik ini akan disesuaikan dengan 5 variabel yang digunakan dalam 

penelitian yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan utilitas 

dengan masing-masing skala 1 – 5, berdasarkan skor yang diperoleh. Dengan 

bantuan spider web ini dapat diketahui total tingkat kinerja bangunan gedung 

berdasarkan total skor bobot dari 5 kriteria kinerja bangunan gedung secara visual, 

dengan demikian lebih cepat dalam memberikan visualisasi penilaian daripada data 

berupa angka. Contoh Output grafik spider web dapat dilihat pada gambar 3.2 

sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.2 Contoh Output Grafik Spider Web 

 

3.3.5 Diskusi dan Pembahasan 

Diskusi dan pembahasan bertujuan untuk mengemukakan hasil analisis 

dalam penelitian ini berdasarkan teori maupun best practice yang ada. Hasil analisis 
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dimungkinkan sesuai dengan teori, namun bisa pula bertentangan dengan teori yang 

ada selama ini. Ketidaksesuaian dapat dijelaskan secara ilmiah melalui logika 

praktis. Sehingga walaupun hasilnya berbeda dengan teori yang ada, tetap dapat 

diterima dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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BAB 4 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian  

Pada penelitian ini, sebagian besar data didapatkan dari Direktorat Bina 

Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta karya Kementerian Pekerjaan umum 

dan Perumahan Rakyat. Direktorat ini merupakan pengelola dari infrastruktur 

gedung dan bangunan. Berikut adalah uraian mengenai objek studi pada penelitian 

ini. 

 

4.1.1 Aspek Kelembagaan  

Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta karya 

dipimpin oleh Direktur, yang memiliki wilayah kerja di kantor pusat dan juga di 

beberapa provinsi yang tersebar di Indonesia di lingkungan Kementerian PUPR. 

Secara struktural Direktur membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 

5 (lima) Kepala Sub Direktorat. Sedangkan masing-masing Kepala Sub Direktorat 

membawahi 2 (dua) Kepala Seksi. Struktur organisasi Direktorat Bina Penataan 

Bangunan dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Struktural (Dit. Bina Penataan Bangunan, 2020) 
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4.1.2 Profil Responden 

Dalam penyebaran kuesioner, terdapat 2 (dua) kelompok responden. 

Kelompok yang pertama adalah responden dari Ditjen Cipta Karya dan yang kedua 

adalah responden dari Ditjen Bina Marga yang dimintai pendapat menggunakan 

instrument berupa kuesioner filterisasi variabel dan sub variabel, kuesioner 

pembobotan, sebanyak 13 (tiga belas) orang dan kuesioner penilaian akhir sebanyak 

2 (dua) orang dengan jumlah 15 (lima belas) responden. Profil responden digunakan 

untuk melihat hubungan antara hasil penelitian dengan kualifikasi responden, 

sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan dengan baik berdasarkan profil 

responden tersebut. Berdasarkan kelompok usia responden tersebut dibagi menjadi 

3 (tiga) kelompok sebagaimana terlihat pada Gambar 4.2 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.2 Profil Berdasarkan Rentang Usia (Hasil Analisis 2020) 

 

 Responden terbesar berasal dari kelompok usia 41-50 sebanyak 8 (delapan) 

orang, sedangkan responden terkecil berasal dari rentang usia 51-60 tahun sebanyak 

2 (dua) orang dan sisanya adalah responden dengan rentang usia 31-40 tahun 

dengan jumlah 5 (lima) orang. Kemudian berdasarkan pengalaman kerja yang 
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terhitung mulai diangkat sebagai pegawai tetap, kelompok responden terbagi 

menjadi 3 (tiga) kategori sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.3 Profil Berdasarkan Pengalaman Kerja (Hasil Analisis, 2020) 

 

Responden dengan pengalaman kerja selama 11-20 tahun menjadi 

mayoritas dari keseluruhan responden dengan jumlah 10 (sepuluh) orang, 

sedangkan jumlah responden dengan pengalaman kerja 21-30 tahun adalah 4 

(empat) orang. Persentase terkecil adalah responden dengan pengalaman kerja 0-10 

tahun sejumlah 1 (satu) orang. 

Selanjutnya untuk klasifikasi responden berdasarkan tingkat Pendidikan 

terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Sarjana (S1) dan Magister (S2). Jumlah 

responden dengan Pendidikan S1 adalah 3 (tiga) orang dengan persentase 20%. 

Responden dengan pendidikan S2 sebanyak 12 (dua belas) orang dengan persentase 

sebesar 80%. Diagram klasifikasi tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.4 

sebagai berikut. 
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Gambar 4.4 Profil Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Hasil Analisis, 2020) 

Pendidikan, pengalaman kerja dan usia responden sangat menentukan 

dalam persepsi yang diajukan di dalam kuesioner penelitian untuk filterisasi 

variabel maupun dalam pembobotan variabel. Berikutnya, responden dibagi 

menurut 2 (dua) kelompok jabatan sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5 di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 4.5 Profil Berdasarkan Tingkat Jabatan (Hasil Analisis, 2020) 

 

Berdasarkan pembagian menurut jenis jabatan, Kepala Bagian/Kepala Subdit dan 

Kepala Seksi merupakan jabatan struktural. Dari 15 (lima belas) responden yang 

ada, responden terbesar menduduki jabatan sebagai kepala seksi dengan persentase 

sebesar 53% sebanyak 8 (delapan) orang, dan responden terkecil menduduki 
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jabatan sebagai Kepala Bagian/Kasubdit dengan persentase 47% sebanyak 7 (tujuh) 

orang. 

 

4.1.3 Ringkasan 

Bagian ini (Sub Bab 4.1) berisi deskripsi aspek kelembagaan sebagai pengelola 

infrastruktur bangunan gedung dan gambaran profil responden pada tahap filterisasi 

variabel dan pembobotan variabel yang berasal dari Direktorat Bina Penataan 

Bangunan, Bagian Umum, Setditjen Cipta Karya, dan Bagian Umum Setditjen Bina 

Marga. Profil responden dapat memberikan gambaran mengenai variasi jawaban 

yang dipengaruhi oleh usia, pengalaman, jabatan, yang pernah diduduki, serta latar 

belakang Pendidikan. Perbedaan latar belakang ini dapat menjadi justifikasi yang 

kuat pada hasil penelitian. 

 

4.2 Analisis Data Penelitian 

Pengolahan data kuesioner filterisasi variabel menggunakan kalkulator 

AHP (Analytical Hierarchy Process) serta Microsoft Excel 2016 untuk menghitung 

Relative Important Index (RII). Sedangkan untuk pembobotan menggunakan 

aplikasi AHP (Multiple Input). Jumlah responden keseluruhan yaitu 15 (lima belas) 

orang, dengan rincian 13 (tiga belas) responden untuk kuesioner tahap filterisasi 

dan kusioner pembobotan dan 2 (dua) responden untuk kuesioner penilaian akhir. 

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing tahapan pengolahan data penelitian 

beserta hasilnya. 

 

4.2.1 Hasil Filterisasi Variabel 

Filterisasi variabel dilakukan untuk menghilangkan variabel berupa sub 

variabel yang dianggap tidak penting terhadap tujuan penilaian dengan metode 

Relative Important Index (RII). Dengan adanya filterisasi variabel, diharapkan sub 

variabel yang nantinya digunakan dapat mengukur kinerja bangunan gedung 

dengan baik. Pengambilan keputusan dalam RII didasarkan pada nilai minimal 

sebesar ≥ 0,750 agar suatu variable dan sub variabel dianggap penting dan 

berpengaruh. Adapun hasil rekapitulasi kuesioner filterisasi variabel berdasarkan 
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keusioner dapat dilihat pada lampiran B1, sedangkan ringkasannya dapat dilihat 

pada tabel 4.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Filterisasi Variabel 

Variabel Kode Total Jumlah R Score Ket 

Keselamatan X1 57 13 0.8769 Digunakan 

Kesehatan X2 53 13 0.8154 Digunakan 

Kenyamanan X3 55 13 0.8462 Digunakan 

Kemudahan X4 52 13 0.8 Digunakan 

Utilitas X5 55 13 0.8462 Digunakan 

Sumber: Hasil Analisis 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua variabel dapat 

digunakan pada analisis selanjutnya. Sedangkan hasil filterisasi sub variabel 

berdasarkan kuesioner dapat dilihat pada lampiran B2, dan ringkasannya dapat 

dilihat tabel 4.2 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2 Filterisasi Sub Variabel 

Sub Variabel Kode RII Keputusan 

Aspek Keselamatan (X1) 

Struktur bangunan gedung yang kuat  X1.1 0.86 Digunakan 

Proteksi bahaya kebakaran X1.2 0.83 Digunakan 

Penangkal petir X1.3 0.76 Digunakan 

Keamanan dan keandalan instalasi listrik untuk 

bangunan gedung yang dilengkapi instalasi listrik 

X1.4 0.84 Digunakan 

Pengamanan bencana gedung  X1.5 0.80 Digunakan 

Aspek Kesehatan (X2) 

Sistem penghawaan X2.1 0.86 Digunakan 

Sistem pencahayaan X2.2 0.84 Digunakan 

Sistem air bersih X2.3 0.93 Digunakan 
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Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah X2.4 0.92 Digunakan 

Sistem pembuangan kotoran dan sampah X2.5 0.92 Digunakan 

Sistem penyaluran air hujan X2.6 0.86 Digunakan 

Aspek Kenyamanan (X3) 

Kenyamanan ruang gerak X3.1 0.84 Digunakan 

Kenyamanan kondisi udara dalam ruang X3.2 0.89 Digunakan 

Kenyamanan pandangan X3.3 0.76 Digunakan 

Kenyamanan getaran dan kebisingan X3.4 0.82 Digunakan 

Aspek Kemudahan (X4) 

Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam 

bangunan gedung (sarana hubungan horisontal 

antar ruang/antar bangunan dan sarana hubungan 

vertikal antar lantai dalam bangunan gedung) 

X4.1 0.86 Digunakan 

Sarana evakuasi X4.2 0.86 Digunakan 

Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan 

bangunan gedung 

X4.3 0.83 Digunakan 

Aspek Utilitas (X5) 

Sistem perpipaan bawah dan atas tanah X5.1 0.83 Digunakan 

Sistem drainase bawah dan atas tanah X5.2 0.84 Digunakan 

Instalasi listrik volt rendah dan tinggi X5.3 0.86 Digunakan 

Instalasi Lift X5.4 0.83 Digunakan 

Instalasi gas X5.5 0.81 Digunakan 

Instalasi IPAL X5.6 0.80 Digunakan 

Sumber: Hasil Analisis 2020 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua sub variabel dapat 

digunakan pada analisis selanjutnya. 
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4.2.2 Hasil Pembobotan Variabel 

Setelah didapatkan 24 sub variabel yang terpilih, maka akan disusun 

kembali kuesioner pairwise comparison untuk menentukan bobot kepentingan dari 

variabel maupun sub variabel. Dengan mempertimbangkan pendapat para ahli 

melalui kuesioner pembobotan yang diberikan kepada 13 (tiga belas) responden di 

Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Bina Marga, maka didapatkan bobot dari 5 

(lima) variabel yang outputnya dapat dilihat pada lampiran B2. Adapun hasil 

pembobotan untuk variabel yang diusulkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.3 dan dan grafik presentasi dapat dilihat pada Gambar 4.6 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.3 Hasil Pembobotan Variabel 

Variabel Bobot (%) 

Keselamatan 59.2% 

Kesehatan 24.6% 

Kenyamanan 10.2% 

Kemudahan 4.3% 

Utilitas 1.8% 

Total 100% 

 

 

Gambar 4.6 Hasil Pembobotan Variabel (Hasil Analisis, 2020) 

 

 Variabel Keselamatan mendapatkan bobot tertinggi sebesar 59% 

dikarenakan variabel keselamatan adalah salah satu hal utama yang sangat 

diperhatikan oleh Kementerian PUPR dari pengoperasian dan pemeliharaan sebuah 
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bangunan gedung, terutama faktor keselamatan bagi pengguna gedung. Variabel 

keselamatan juga didukung apabila variabel kesehatan dapat terpenuhi dengan baik, 

mendapatkan bobot tertinggi kedua sebesar 24.7%. Dalam operasi dan 

pemeliharaan sebuah bangunan gedung Kementerian PUPR sangat konsen dalam 

dampak kepada kesehatan penghuni gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen 

Bina Marga di lingkungan Kementerian PUPR. Itu semua dapat terwujud dengan 

memenuhi semua standar yang terdapat pada sub variabel yang ada di dalam 

variabel kesehatan. Selanjutnya variabel kenyamanan berada pada urutan ketiga 

sebesar 10.3%, dimana dalam pengoperasian dan pemeliharaan sebuah bangunan 

gedung yang sehat maka dengan sendirinya tercipta kenyamanan. Kenyamanan itu 

diperoleh dari tercapainya kenyamanan ruang gerak, udara di dalam ruangan, 

kenyamanan pandangan, dan kenyamanan getaran dan kebisingan, namun dalam 

hal variabel kenyamanan masih mendapat nilai yang rendah karena masih 

rendahnya kenyamanan dari segi ruang gerak diakibatkan kelebihan pegawai 

didalam satu ruangan kerja, dan kurangnya pengaturan cahaya di dalam ruangan. 

Pada urutan keempat adalah variabel kemudahan dengan bobot sebesar 

4.3%. Walaupun kriteria ini termasuk penting jika dikaitkan dengan evaluasi 

sebuah bangunan gedung, namun masih kurang diperhatikan jika melihat dari bobot 

yang diperoleh. Hal ini disebabkan masih kurangnya fasilitas pendukung untuk 

memudahkan ruang gerak para pegawai baik antar ruang dan antar lantai di dalam 

gedung. Sedangkan yang mendapatkan bobot terkecil adalah variabel utilitas yang 

diperlukan untuk memastikan pengoperasian dan pemeliharaan pada sebuah 

bangunan gedung telah memenuhi peraturan dan standar yang berlaku, dengan 

bobot sebesar 1.8%. Namun dalam hal ini masih kurang memadai dari segi jumlah 

utilitas yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsinya dari segi operasi dan 

pelayanan bagi penghuni gedung. Seperti jumlah lift yang tidak memadai untuk 

melayani jumlah pegawai di dalam gedung, sistem drainase atas dan bawah tanah 

di depan gedung Cipta Karya masih kurang maksimal dalam pelayanannya, karena 

masih terjadi banjir apabila terjadi hujan deras. 

Dengan adanya bobot dari kelima variabel yang diajukan tersebut dapat 

diketahui bahwa variabel keselamatan merupakan variabel utama yang menjadi 
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tujuan suatu pengelolaan infrastruktur bangunan gedung, termasuk dalam operasi 

dan pemeliharaan gedung. Sedangkan variabel kesehatan dan kenyaman masih 

perlu ditingkatkan lagi karena berdasarkan bobot kepentingan yang didapat pada 

variabel tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pengelola gedung. Paradigma 

untuk meningkatkan variabel kesehatan dan kenyamanan dalam penyediaan 

infrastruktur gedung harus dapat ditanamkan kepada seluruh stakeholder, 

khususnya para Pejabat penyelenggara gedung. Dengan demikian kelima variabel 

yang diusulkan akan mendapatkan bobot seimbang yang berkisar pada persentase 

± 20%. Pada pembahasan berikutnya akan diuraikan hasil pembobotan dari masing-

masing sub variabel akan diurutkan dari yang memperoleh bobot tertinggi sampai 

dengan sub variabel yang memperoleh bobot terendah. 

 

4.2.2.1 Variabel Keselamatan 

Setelah melakukan pembobotan untuk variabel, kemudian dilakukan pembobotan 

untuk masing-masing sub variabel. Masing-masing bobot sub variabel keselamatan 

sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4 dan dan grafik presentasi pada Gambar 4.7 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Hasil Pembobotan Sub Variabel Keselamatan 

Aspek 

Keselamatan 

(X1) 

Sub Variabel Bobot (%) 

Struktur bangunan gedung yang kuat  28.3% 

Proteksi bahaya kebakaran 24.1% 

Penangkal petir 9.1% 

Keamanan dan keandalan instalasi listrik untuk 

bangunan gedung yang dilengkapi instalasi listrik 17.6% 

Pengamanan bencana gedung  20.9% 

Total 100% 
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Gambar 4.7 Hasil Pembobotan Sub Variabel Keselamatan (Hasil Analisis, 2020) 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 diatas dari sub variabel keselamatan dapat 

diketahui bahwa bobot tertinggi sebesar 28.3% diperoleh oleh sub variabel struktur 

bangunan gedung. Hal ini sesuai dengan tujuan operasi dan pemeliharaan suatu 

infrastruktur bangunan gedung yaitu menjaga struktur bangunan gedung, walaupun 

pemeliharaan suatu gedung mempunyai pengaruh yang tidak terlalu besar jika 

dibandingkan dengan pembangunan gedung baru maupun peningkatan gedung atau 

rekonstruksi. Sub variabel yang mendapatkan bobot tertinggi kedua adalah adalah 

proteksi bahaya kebakaran sebesar 24.1%. Proteksi bahaya kebakaran merupakan 

salah satu unsur yang sangat penting dari sebuah gedung, walaupun demikian dalam 

menilai proteksi bahaya kebakaran suatu gedung perlu dipertimbangkan pula 

variabel lain seperti kelengkapan utilitas bangunan gedung terhadap bahaya 

kebakaran baik itu dari segi persyaratan aktif, pasif, persyaratan jalan keluar dan 

aksesbilitas untuk pemadam kebakaran, pencahayaan darurat, tanda arah 

keluar/exit, dan sistem peringatan bahaya kebakaran, persyaratan komunikasi 

dalam bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas, dan manajemen 

penanggulangan kebakaran. 

Sub variabel urutan ketiga yaitu pengamanan bencana gedung dengan bobot 

sebesar 20.9%. Pengamanan bencana gedung merupakan kelengkapan gedung 

terhadap bencana seperti tangga darurat, pintu darurat, pencahayaan darurat dan 

tanda penunjuk arah EXIT, koridor/selasar, sistem peringatan bahaya, 

20.9

17.6

9.1

24.1

28.3

0 5 10 15 20 25 30

Pengamanan bencana gedung

Keamanan dan keandalan instalasi listrik

Penangkal petir

Proteksi bahaya kebakaran

Struktur bangunan gedung

Persentase



64 

 

fasilitas penyelamatan. (untuk bangunan gedung yang memiliki kebutuhan 

pengamanan tinggi). Sub variabel keempat yaitu sistem instalasi listrik dengan 

bobot sebesar 17.6%. Sistem instalasi listrik juga merupakan variabel keselamatan 

gedung, namun dalam penilaian gedung hendaknya sistem instalasi listrik juga 

perlu dipertimbangkan. Sistem instalasi listrik merupakan kelengkapan sumber 

listrik, panel listrik, instalasi listrik dan sistem pembumian. Sub variabel terakhir 

adalah penangkal petir dengan bobot sebesar 9.1%. Penangkal petir merupakan 

kelengkapan sistem penangkal petir seperti sistem kepala penangkal petir, sistem 

hantaran penangkal petir, dan sistem pembumian (persyaratan instalasi proteksi 

petir). 

 

4.2.2.2 Variabel Kesehatan 

Kriteria Kesehatan bertujuan untuk mengukur dampak yang berkaitan 

dengan manusia sebagai subjek dalam pemeliharaan suatu gedung dengan 

menggunakan 6 (enam) sub variabel pengukuran. Berdasarkan pendapat responden, 

untuk bobot sub variabel kesehatan dapat dilihat Tabel 4.5 dan grafik presentasi 

pada Gambar 4.8 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Hasil Pembobotan Sub Variabel Kesehatan 

Aspek 

Kesehatan 

(X3) 

Sub Variabel Bobot (%) 

Sistem penghawaan 15.6% 

Sistem pencahayaan 9.4% 

Sistem air bersih 33.1% 

Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah 19.7% 

Sistem pembuangan kotoran dan sampah 12.2% 

Sistem penyaluran air hujan 10.0% 

Total 100% 
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Gambar 4.8 Hasil Pembobotan Sub Variabel Kesehatan (Hasil Analisis, 2020) 

 

Berdasarkan Gambar 4.8 diatas dapat diketahui bahwa sub variabel sistem 

air bersih mempunyai bobot tertinggi yaitu sebesar 33.1% yang berarti aspek sistem 

air bersih memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan sub variabel lain 

yang diajukan untuk mengukur variabel Kesehatan pada gedung yang memasuki 

tahap operasional dan pemeliharaan. Sistem air bersih berkaitan dengan sumber 

atau sistem distribusi, kualitas dan debit air bersih/minum. Sistem air bersih 

berkorelasi negatif dengan kekurangan air, artinya semakin baik ketersediaan 

sistem air bersih suatu gedung maka semakin baik pula tingkat pelayanan gedung 

tersebut. 

Sub variabel dengan bobot tertinggi kedua sebesar 19.7% adalah sub 

variabel sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah. Sistem pembuangan air 

kotor dapat diartikan pembuangan atau penampungan sementara dan pengolahan 

kotoran dan sampah. Kemudian untuk sub variabel dengan bobot tertinggi ketiga 

sebesar 15.6%, yaitu sistem penghawaan dimana penghawaan merupakan sub 

variabel yang sangat penting karena menjadi salah satu faktor pendukung baik atau 

tidaknya pertukaran udara di dalam sebuah gedung. Hal ini berkaitan dengan sistem 

ventilasi yang digunakan, baik itu sistem ventilasi alami atau sistem ventilasi 

mekanik. 

Sistem pembuangan kotoran dan sampah merupakan sub variabel dengan 

bobot tertinggi keempat sebesar 12.2% yang digunakan untuk menilai sebaik apa 
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manajemen sebuah gedung dalam melibatkan penghuni gedung atau masyarakat 

sekitar dalam pengumpulan, pembuangan dan pengolah sampah, serta 

menumbuhkan kesadaran arti pentingnya kebersihan gedung. Sistem penyaluran air 

hujan adalah sub variabel dengan bobot tertinggi kelima sebesar 10% dimana sub 

variabel ini dapat diartikan sebagai sebuah sistem penangkap, penyaluran, 

penampungan, pengolahan, peresapan dan pembuangan air hujan. Semua sistem 

penyaluran air hujan tersebut harus dibuat dengan baik agar tercipta penyaluran air 

hujan yang baik pula sehingga terhindar dari ancaman banjir. 

Sistem pencahayaan merupakan sub variabel dengan bobot terendah sebesar 

9.4% yang digunakan untuk menilai sebaik apa pencahayaan atau visual sebuah 

gedung dalam mendukung semua kegiatan atau aktivitas penghuni gedung tersebut. 

Sistem pencahyaan sendiri terdapat dua jenis yaitu pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan atau artifisial. 

 

4.2.2.3 Variabel Kenyamanan  

Variabel kenyamanan bertujuan untuk mengukur kenyamanan lingkungan 

berkenaan dengan lingkungan, kondisi dan pengaruh dari luar kepada manusia atau 

penghuni gedung seperti temperature, warna, suhu, pencahyaan, suara, dan lain-

lain. Variabel kenyamanan merupakan variabel yang sangat penting untuk 

diperhatikan karena dalam suatu pengelolaan infrastruktur gedung termasuk pada 

tahap operasi dan pemeliharaan, terdapat ketentuan dan upaya-upaya yang harus 

ditekankan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan bagi penghuni gedung. 

Berdasarkan kuesioner pembobotan yang telah diberikan kepada para ahli, masing-

masing sub variabel kenyamanan mendapatkan bobot sebagaimana dapat dilihat 

pada Tabel 4.6 dan grafik presentasi pada Gambar 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Pembobotan Sub Variabel Kenyamanan 

Aspek 

Kenyamanan 

(X3) 

Sub Variabel Bobot (%) 

Kenyamanan ruang gerak 35.7% 

Kenyamanan kondisi udara dalam ruang 37.6% 

Kenyamanan pandangan 8.5% 

Kenyamanan getaran dan kebisingan 18.2% 

Total 73% 
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Gambar 4.9 Hasil Pembobotan Sub Variabel Kenyamanan (Hasil Analisis, 2020) 

 

Dari gambar 4.9 diatas dapat diketahui bahwa sub variabel kenyamanan 

kondisi udara dalam ruang mempunyai bobot tertinggi sebesar 37.6% dibandingkan 

3 sub varibael lain yang diajukan. Hal ini dapat diartikan bahwa menurut para ahli, 

kenyamanan kondisi udara dalam ruang dianggap penting untuk diperhatikan 

menjadi prioritas, karena hal ini berkaitan dengan temperature dan kelembapan 

dalam ruang. Sedangkan sub variabel kedua yaitu kenyamanan ruang gerak 

digunakan untuk mengukur fungsi ruang, jumlah pengguna, kapasitas dan tata letak 

perabot, serta aksesibiltas ruang. Sub variabel ini mendapatkan bobot sebesar 

35.7%.  

Sub variabel ketiga adalah kenyamanan getaran dan kebisingan yang 

merupakan sub variabel untuk mengukur tingkat getaran dan tingkat kebisingan 

dalam bangunan gedung yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi di dalam 

gedung atau yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi diluar gedung seperti lalu 

lintas kendaraan pada saat pengoperasian gedung tersebut dilakukan, sub variabel 

ini mendapatkan bobot sebesar 18.2%. Sub variabel yang mendapatkan bobot 

terendah adalah kenyamanan pandangan, yang dapat diartikan kenyamanan 

pandangan dari dalam setiap ruang ke luar bangunan dan pandangan dari luar ke 

dalam bangunan. Bobot yang didapatkan dari kenyamanan pandangan sebesar 

8.5%. 
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4.2.2.4 Variabel Kemudahan 

Variabel kenyamanan digunakan untuk mengukur kemampuan gedung 

dalam memberikan dan memfasilitasi penghuni gedung baik itu dari segi fasilitas, 

sarana dan prasarana yang tersedia di dalam gedung. Terdapat kemungkinan bahwa 

desain gedung sudah tidak relevan dalam memenuhi kebutuhan saat ini, dengan 

kata lain desain tersebut sudah tidak dapat memberikan kemudahan dalam hal 

fasilitas, terutama apabila jumlah penghuni melebihi jumlah fasilitas yang tersedia. 

Variabel kemudahan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sub variabel dalam 

pengukuran kinerja. Berdasarkan kuesioner pembobotan yang diberikan responden, 

sub variabel kemudahan mendapatkan bobot sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 

4.7 dan grafik presentasi pada Gambar 4.10 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Hasil Pembobotan Sub Variabel Kemudahan 

Aspek 

Kemudahan 

(X4) 

Sub Variabel Bobot (%) 

Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam 

bangunan gedung (sarana hubungan horisontal antar 

ruang/antar bangunan dan sarana hubungan vertikal 

antar lantai dalam bangunan gedung) 

27.8% 

Sarana evakuasi 29.9% 

Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan 

bangunan gedung 
42.3% 

Total 100% 

 

 

 

Gambar 4.10 Hasil Pembobotan Sub Variabel Kemudahan (Hasil Analisis, 2020) 

 

Berdasarkan gambar diatas, bobot tertinggi didapatkan oleh sub variabel 

kelengkapan sarana dan prasarana pemanfaatan gedung dengan bobot sebesar 
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42.3%. Kelengkapan sarana dan prasaran pemanfaatan gedung merupakan fasilitas 

yang tersedia yang digunakan untuk memudahkan penghuni gedung, seperti toilet, 

fasilitas parkir, ruang ibadah, ruang laktasi, tempat sampah, sistem komunikasi, 

sistem informasi, dan kelengkapan lainnya. Berikutnya bobot tertinggi kedua yaitu 

sub variabel sarana evakuasi merupakan salah satu variabel penting dalam 

mengukur kesiapan sebuah gedung apabila terjadi bencana yakni dalam hal 

kemudahan sarana akses dalam bangunan gedung pada saat dilakukan evakuasi, 

seperti pencahayaan darurat, tanda arah ke luar/exit, dan sistem peringatan bahaya, 

persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung, tangga darurat, baik itu 

aksesbilitas bagi penyandang cacat dan manula. Adapun bobot yang diperoleh oleh 

sub variabel ini 29.9%. Sub variabel yang terakhir dengan bobot terendah 

didapatkan oleh sub variabel kemudahan hubungan dengan nilai bobot sebesar 

27.8%. Kemudahan ini dapat diukur dengan jumlah, ukuran dan arah bukaan pintu, 

fungsi dan ukuran koridor serta jumlah pengguna, lebar, tinggi dan railing tangga, 

lebar dan kemiringan ram, sistem lift dan sistem escalator di dalam sebuah gedung. 

 

4.2.2.5 Variabel Utilitas 

Variabel utilitas dalam penelitian ini menggunakan 6 (enam) sub variabel. Variabel 

utilitas disini dapat diartikan suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan 

untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, 

kemudian komunikasi dan mobilitas dalam bangunan. Berdasarkan kuesioner yang 

telah diberikan kepada responden, didapatkan bobot sub variabel utilitas 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan grafik presentasi pada Gambar 4.11 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Pembobotan Sub Variabel Utilitas 

Aspek 

Utilitas 

(X5) 

Sub Variabel Bobot (%) 

Sistem perpipaan bawah dan atas tanah 7.6% 

Sistem drainase bawah dan atas tanah 18.3% 

Instalasi listrik volt rendah dan tinggi 28.9% 

Instalasi Lift 20.0% 

Instalasi gas 12.3% 

Instalasi besar lainnya (IPAL) 12.9% 

Total 100% 
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Gambar 4.11 Hasil Pembobotan Sub Variabel Utilitas (Hasil Analisi, 2020) 

 

5. Sub variabel instalasi listrik mendapatkan bobot tertinggi sebesar 28.9%, 

hal ini dikarenakan segala fasilitas yang tersedia didalam gedung pada umumnya 

menggunakan tenaga listrik, oleh karena itu instalasi listrik perlu dipasng dengan 

benar, baik itu volt rendah maupun volt tinggi karena merupakan salah satu sub 

variabel yang bisa membahyakan bagi gedung maupun penghuninya. Sub variabel 

di urutan kedua yaitu sub variabel instalasi lift dengan bobot sebesar 20%, yang 

merupakan sub variabel yang penting apalagi untuk gedung bertingkat, karena lift 

merupakan fasilitas yang memudahkan penghuni gedung untuk melakukan 

kegiatan dalam hal mobilitas antar lantai baik itu manusia ataupun barang. 

6. Sub variabel ketiga yaitu sistem drainase atas dan bawah tanah yang dapat 

diartikan yaitu saluran yang berada diatas permukaan tanah yang berfungsi 

mengalirkan air limpasan permukaan dimana drainase bawah tanah mengalirkan air 

limpasan permukaan melalui media dibawah permukaan tanah (pipa-pipa) dengan 

bobot sebesar 18.3%. selanjutnya sub variabel keempat yaitu IPAL dapat diartikan 

sebagai sebuah infrastruktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan 

kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk aktivitas 

yang lain. Sub variabel ini mendapatkan bobot sebesar 12.9%.  

7. Sub variabel berikutnya yaitu instalasi gas yang dapat diartikan 

perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga gas dari sumber ke 

peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga gas, memperoleh bobot sebesar 
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12.3%. Sub variabel dengan bobot terendah yaitu sistem perpipaan sebesar 7.6%, 

yang dapat diartikan Pipa atas tanah (Pipa kolom dan vessel, pipa exchanger, pipa 

pompa dan turbin, pipa kompresor, pipa utilitas. Pipa bawah tanah (pipa proses dan 

pipa utilitas).  

 

4.2.3 Ringkasan 

Bagian ini (Sub Bab 4.2) merupakan output hasil pengolahan data sesuai 

yang telah dilakukan pada tahapan penelitian. Masing-masing tahapan 

menghasilkan ouput data yang harus diinterpretasikan supaya dapat dipahami 

dengan mudah. Analisis data meliputi hasil filterisasi variabel dan sub variabel dan 

hasil pembobotan variabel pada masing-masing sub variabel yang digunakan. 

 

4.3 Implementasi Model 

Implementasi model adalah upaya peneliti untuk meyakinkan bahwa klister 

atau kelompok yang terbentuk dapat menjelaskan populasi serta stabil untuk waktu 

tertentu. Implementasi model penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

model yang telah dirancang dapat diaplikasikan dalam pengukuran kinerja 

infrastruktur bangunan gedung dengan melakukan studi kasus penilaian pada 2 

(dua) gedung di lingkungan Kementerian PUPR. 

 

4.3.1 Deskripsi Wilayah Studi 

Deskripsi wilayah studi bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai bangunan gedung yang dipilih untuk dijadikan studi kasus dalam 

penelitian ini. Secara umum, studi kasus dilakukan di kota Jakarta Selatan dengan 

luas wilayah 141.3 km² dan pusat pemerintahannya berada di Kebayoran Baru. 

Jakarta Selatan salah satu dari 5 (lima) kota administrasi di DKI Jakarta. Di sebelah 

utara, Jakarta Selatan berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Di sebelah 

timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kota 

Depok, dan sebelah Barat dengan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. 

Jakarta selatan adalah kota administrasi yang paling kaya dibandingkan 

dengan wilayah lainnya, dengan banyaknya perumahan warga kelas menengah ke 
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atas dan tempat pusat bisnis utama. Jumlah penduduk Jakarta Selatan menurut data 

BPS di tahun 2018 sebanyak 2.296.977 jiwa, termasuk diantaranya 2.198 jiwa 

merupakan warga negara asing (WNA), dengan kepadatan penduduk sebesar 

16.258,48 jiwa/km². 

 

4.3.2 Deskripsi Objek Analisis 

Di lingkungan Kementerian PUPR terdapat beberapa gedung bertingkat 

yang dapat dijadikan studi kasus, identifikasi data umum gedung Kementerian 

PUPR yang menjadi objek penelitian dapat kita lihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:  

 

Tabel 4.9 Data Umum Gedung Penelitian  

N

o 

Deskripsi 

Gedung 

Gedung Ditjen Cipta 

Karya 

Gedung Ditjen Bina 

Marga 

1 Alamat Jl. Pattimura No.20 

Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan 

Jl. Pattimura No.20 

Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan 

2 Jumlah lantai 8 lantai 8 lantai 

3 Tata guna lahan Perkantoran Perkantoran 

4 Luas bangunan 8,949.00 m2 11,708.00 m2 

5 Luas ruang kerja 

(m2) 

5,072.50 m2 12,490.85 m2 

Sumber Biro Umum, 2017 

 

Berikut adalah deskripsi dari gedung yang dijadikan objek penelitian 

sebagai berikut: 

1. Gedung Ditjen Cipta Karya 

Gedung ini terletak di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 

dengan jumlah lantai sebanyak 8 (delapan) lantai, dimana tata guna lahan 

sebagai perkantoran dengan luas bangunan 8,949.00 m² dan luas ruang kerja 

sebesar 5,072.50 m². 
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2. Gedung ini terletak di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 

dengan jumlah lantai sebanyak 8 (delapan) lantai, dimana tata guna lahan 

sebagai perkantoran dengan luas bangunan 11,708.00 m² dan luas ruang kerja 

sebesar 12,490.85 m². 

 

4.3.3 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja infrastruktur gedung dilakukan dengan input berupa 

skoring menggunakan skala numerik 1-5, pada 5 (lima) variabel dan 24 (dua puluh 

empat) sub variabel yang telah ditentukan dan diberikan bobot pada tahap 

sebelumnya. Adapun dalam menetukan skor dilakukan oleh responden dari Bagian 

Umum Setditjen Cipta Karya dan Setditjen Bina Marga, dengan menggunakan 

kuesioner penilaian yang diberikan kepada 2 (dua) responden sebagaimana dapat 

dilihat pada lampiran. Skor yang diberikan kemudian dikalikan dengan bobot 

sehingga menghasilkan nilai akhir. Skor dan nilai akhir akan direpresentasikan 

menggunakan spider web untuk memberikan visualisasi penilaian kinerja. Berikut 

adalah pengukuran dari masing-masing variabel dan sub variabel yang telah 

dilakukan. Konversi hasil perhitungan ke skala numerik dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

4.3.3.1 Pengukuran Variabel Keselamatan 

Pengukuran variabel keselamatan menggunakan 5 (lima) sub variabel yang 

dilakukan sekaligus pada gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung Ditjen Bina Marga 

sehingga dapat dilihat perbandingan hasil penilaian pada kedua gedung 

sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Penilaian Variabel Keselamatan pada Gedung Ditjen Cipta Karya 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 ∑ 

Responden (S) 4 4 3 3 4 
 

Weighting (W) 0.283 0.241 0.091 0.176 0.209 1 

S x W 1.132 0.964 0.273 0.528 0.836 3.733 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pengukuran variabel 

keselamatan pada gedung Ditjen Cipta Karya melalui 5 (lima) sub variabel yaitu 

struktur bangunan gedung mendapatkan skor 4, proteksi bahaya kebakaran 

mendapatkan skor 4, penangkal petir mendapatkan skor 3, keamanan dan keandalan 

instalasi listrik mendapatkan skor 3, dan terakhir pengamanan bencana gedung 

mendapatkan skor 4. Nilai akhir setelah dikalikan bobot sebesar 3,73 dari skala 1-

5, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian kriteria dan sub kriteria terpenuhi 

untuk variabel keselamatan pada gedung tersebut. 

Tabel 4.11 Penilaian Variabel Keselamatan pada Gedung Ditjen Bina Marga 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 ∑ 

Responden (S) 4 3 3 3 4 
 

Weighting (W) 0.283 0.241 0.091 0.176 0.209 1 

S x W 1.132 0.723 0.273 0.528 0.836 3.492 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pengukuran variabel 

keselamatan pada gedung Ditjen Cipta Karya melalui 5 (lima) sub variabel yaitu 

struktur bangunan gedung mendapatkan skor 4, proteksi bahaya kebakaran 

mendapatkan skor 3, penangkal petir mendapatkan skor 3, keamanan dan keandalan 

instalasi listrik mendapatkan skor 3, dan terakhir pengamanan bencana gedung 

mendapatkan skor 4. Nilai akhir setelah dikalikan bobot sebesar 3,49 dari skala 1-

5, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian kriteria dan sub kriteria terpenuhi 

untuk variabel keselamatan pada gedung tersebut. Tampilan grafik spider web 

untuk penilaian variabel keselamatan dari kedua gedung dapat dilihat pada Gambar 

4.12 sebagai berikut. 
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Gambar 4.12 Penilaian Variabel Keselamatan (Hasil Analisis, 2020) 

 

4.3.3.2 Pengukuran Variabel Kesehatan 

Pengukuran variabel Kesehatan dilakukan dengan menggunakan 6 (enam) sub 

variabel yang terpilih dan secara sekaligus pada kedua gedung dengan hasil 

sebagaimana dapat dilihat tabel 4.12 dan Tabel 4.13 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.12 Penilaian Variabel Kesehatan pada Gedung Ditjen Cipta Karya 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 ∑ 

Responden (S) 4 4 5 4 4 3 
 

Weighting (W) 0.156 0.094 0.331 0.197 0.122 0.1 1 

S x W 0.624 0.376 1.655 0.788 0.488 0.3 4.231 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam penilaian variabel 

kesehatan gedung Ditjen Cipta Karya sub variabel sistem penghawaan 

mendapatkan skor 4, sub variabel sistem pencahyaan mendapatkan skor 4, sub 

variabel air bersih mendapatkan skor 5, sub variabel sistem pembuangan air 

kotor/limbah mendapatkan skor 4, sub variabel sistem pembuangan sampah 

mendapatkan skor 4, dan terakhir sub variabel sistem penyaluran air hujan 

mendapatkan skor 3. Adapun nilai akhir setelah dikalikan bobot sebesar 4,23 dari 
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skala 1-5, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kriteria dan sub 

kriteria terpenuhi untuk variabel kesehatan pada gedung tersebut. 

 

Tabel 4.13 Penilaian Variabel Kesehatan pada Gedung Ditjen Bina Marga 
 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 ∑ 

Responden (S) 4 4 5 4 3 3 
 

Weighting (W) 0.156 0.094 0.331 0.197 0.122 0.1 1 

S x W 0.624 0.376 1.655 0.788 0.366 0.3 4.109 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui msing-masing skor untuk 

penilaian variabel Kesehatan pada gedung Ditjen Bina Marga. Sub variabel sistem 

penghawaan mendapatkan skor 4, sub variabel sistem pencahayaan mendapatkan 

skor 4, sub variabel sistem air bersih mendapatkan skor 5, sub variabel sistem 

pembuangan air kotor/limbah mendapatkan skor 4, sub variabel sistem 

pembuangan sampah mendapatkan skor 3, dan terakhir sub variabel sistem 

penyaluran air hujan mendapatkan skor 3. Adapun nilai akhir setelah dikalikan 

bobot sebesar 4,10 dari skala 1-5, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar kriteria dan sub kriteria terpenuhi untuk variabel kesehatan pada gedung 

tersebut. Untuk memberikan gambaran perbandingan dalam penilaian variabel 

kesehatan pada kedua gedung tersebut, maka tampilan grafik dalam bentuk spider 

web untuk variabel kesehatan dapat dilihat pada gambar 4.13 dibawah ini. 
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Gambar 4.13 Penilaian Variabel Kesehatan (Hasil Analisis, 2020) 

 

4.3.3.3 Pengukuran Variabel Kenyamanan 

Pengukuran variabel kenyamanan dilakukan dengan menggunakan 4 

(empat) sub variabel. Adapun hasil penilaian untuk kedua gedung dengan hasil 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.14 Penilaian Variabel Kenyamanan Gedung Ditjen Cipta Karya 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 ∑ 

Responden (S) 3 5 4 4 
 

Weighting (W) 0.357 0.376 0.085 0.182 1 

S x W 1.071 1.88 0.34 0.728 4.019 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari penilaian untuk 

variabel kenyamanan gedung Ditjen Cipta Karya pada sub variabel ruang gerak 

mendapatkan skor 3, sub variabel kondisi udara dalam ruang mendapatkan skor 5, 

sub variabel kenyamanan pandangan mendapatkan skor 4, dan yang terakhir sub 

variabel getaran dan kebisingan mendapatkan skor 4. Adapun nilai akhir setelah 

dikalikan bobot sebesar 4,01 dari skala 1-5, angka tersebut menunjukkan bahwa 
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sebagian besar kriteria dan sub kriteria terpenuhi untuk variabel kenyamanan pada 

gedung tersebut. 

Tabel 4.15 Penilaian Variabel Kenyamanan Gedung Ditjen Bina Marga 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 ∑ 

Responden (S) 4 5 4 3 
 

Weighting (W) 0.357 0.376 0.085 0.182 1 

S x W 1.428 1.88 0.34 0.546 4.194 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari penilaian untuk variabel 

kenyamanan gedung Ditjen Bina Marga pada sub variabel ruang gerak 

mendapatkan skor 4, sub variabel kondisi udara dalam ruang mendapatkan skor 5, 

sub variabel kenyamanan pandangan mendapatkan skor 4, dan sub variabel terakhir 

getaran dan kebisingan mendapatkan skor 3. Adapun nilai keseluruhan setelah 

dikalikan bobot sebesar 4,19 dari skala 1-5, angka tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar kriteria dan sub kriteria terpenuhi untuk variabel kenyamanan pada 

gedung tersebut. 

Sama dengan variabel sebelumnya, untuk memberikan gambaran 

perbandingan dalam penilaian variabel kenyamanan pada kedua gedung, maka 

tampilan grafik dalam bentuk spider web berbentuk segi empat karena 

menggunakan empat sub variabel. Adapun grafik spider web untuk penilaian 

variabel kenyamanan dapat dilihat pada Gambar 4.14 dibawah ini. 
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Gambar 4.14 Penilaian Variabel Kenyamanan (Hasil Analisis, 2020) 

4.3.3.4 Pengukuran Variabel Kemudahan 

Pengukuran variabel kemudahan dilakukan dengan 3 (tiga) sub variabel. 

Adapun hasil penilaian untuk kedua gedung dengan hasil yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.16 dan Tabel 4.17 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.16 Penilaian Variabel Kemudahan Gedung Ditjen Cipta Karya 

  X4.1 X4.2 X4.3 ∑ 

Responden (S) 3 5 4 
 

Weighting (W) 0.278 0.299 0.423 1 

S x W 0.834 1.495 1.692 4.021 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian pada gedung Ditjen 

Cipta Karya untuk sub variabel hubungan antar ruang/lantai/gedung mendapatkan 

skor 3, sub variabel sarana evakuasi mendapatkan skor 5, dan terakhir sub variabel 

kelengkapan sarana dan prasarana gedung mendapatkan skor 4. Adapun nilai 

keseluruhan setelah dikalikan bobot sebesar 4,02 dari skala 1-5, angka tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar kriteria dan sub kriteria terpenuhi untuk 

variabel kenyamanan pada gedung tersebut. 
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Tabel 4.17 Penilaian Variabel Kemudahan Gedung Ditjen Bina Marga 

  X4.1 X4.2 X4.3 ∑ 

Responden (S) 3 5 3 
 

Weighting (W) 0.278 0.299 0.423 1 

S x W 0.834 1.495 1.269 3.598 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian pada gedung Ditjen 

Bina Marga untuk sub variabel hubungan antar ruang/lantai/gedung mendapatkan 

skor 3, sub variabel sarana evakuasi mendapatkan skor 5, dan terakhir sub variabel 

kelengkapan sarana dan prasarana gedung mendapatkan skor 3. Adapun nilai 

keseluruhan setelah dikalikan bobot sebesar 3,59 dari skala 1-5, angka tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian kriteria dan sub kriteria terpenuhi untuk variabel 

kemudahan pada gedung tersebut. Dalam memberikan gambaran perbandingan 

penilaian pada kedua gedung, tampilan grafik spider web dapat dilihat pada Gambar 

4.15 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.15 Penilaian Variabel Kemudahan (Hasil Analisis, 2020) 
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4.3.3.5 Pengukuran Variabel Utilitas 

Pengukuran variabel utilitas dilakukan dengan 6 (enam) sub variabel. 

Adapun hasil penilaian untuk kedua gedung dengan hasil yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.18 dan Tabel 4.19 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.18 Penilaian Variabel Utilitas Gedung Ditjen Cipta Karya 

  X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 ∑ 

Responden (S) 3 3 5 4 3 3 
 

Weighting (W) 0.076 0.183 0.289 0.2 0.123 0.129 1 

S x W 0.228 0.549 1.445 0.8 0.369 0.387 3.778 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat  bahwa penilaian pada gedung Ditjen 

Cipta Karya untuk sub variabel perpipaan atas dan bawah tanah mendapatkan skor 

3, sub variabel drainase atas dan bawah tanah mendapatkan skor 4, sub variabel 

instalasi listrik volt rendah dan tinggi mendapatkan skor 5, sub variabel lift 

mendapatkan skor 4, sub variabel instalasi gas mendapatkan skor 3 dan terakhir sub 

variabel instalasi IPAL mendapatkan skor 3. Adapun nilai keseluruhan setelah 

dikalikan bobot sebesar 3,77 dari skala 1-5, angka tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian kriteria dan sub kriteria terpenuhi untuk variabel utilitas pada gedung 

tersebut. 

 

Tabel 4.19 Penilaian Variabel Utilitas Gedung Ditjen Bina Marga 

  X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 ∑ 

Responden (S) 3 4 5 4 3 3 
 

Weighting (W) 0.076 0.183 0.289 0.2 0.123 0.129 1 

S x W 0.228 0.732 1.445 0.8 0.369 0.387 3.961 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian pada gedung Ditjen 

Bina Marga untuk sub variabel perpipaan atas dan bawah tanah mendapatkan skor 
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3, sub variabel drainase atas dan bawah tanah mendapatkan skor 4, sub variabel 

instalasi listrik volt rendah dan tinggi mendapatkan skor 5, sub variabel lift 

mendapatkan skor 4, sub variabel instalasi gas mendapatkan skor 3 dan terakhir sub 

variabel instalasi IPAL mendapatkan skor 3. Adapun nilai keseluruhan setelah 

dikalikan bobot sebesar 3,96 dari skala 1-5, angka tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian kriteria dan sub kriteria terpenuhi untuk variabel keselamatan pada gedung 

tersebut. Dalam memberikan gambaran perbandingan penilaian pada kedua 

gedung, tampilan grafik spider web dapat dilihat pada Gambar 4.16 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.16 Penilaian Variabel Utilitas (Hasil Analisis, 2020) 

 

4.3.4  Diskusi dan Pembahasan  

Bagian diskusi dan pembahasan dimaksudkan untuk lebih memperdalam analisis 

yang dilakukan berdasarkan hasil yang telah diperoleh melalui tahapan yang ada 

dalam penelitian ini. Berikut adalah pembahasan masing-masing variabel dan sub 

variabel yang digunakan dalam penilaian kinerja gedung Ditjen Cipta Karya dan 

gedung Ditjen Bina Marga. 

 

4.3.4.1 Variabel Keselamatan 

Berdasarkan penilaian pada variabel keselamatan dengan menggunakan 5 

(lima) sub variabel secara keseluruhan setelah dikalikan dengan bobot gedung 

Ditjen Cipta Karya mendapatkan nilai sebesar 4,19 dan gedung Ditjen Bina Marga 
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mendapatkan nilai sebesar 3,95. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari variabel 

keselamatan gedung Ditjen Cipta Karya memiliki kinerja yang lebih baik daripada 

gedung Ditjen Bina Marga. Adanya perbedaan nilai akhir ini disebabkan oleh satu 

hal yaitu sub variabel proteksi bahaya kebakaran di gedung Cipta Karya memiliki 

sistem yang lebih baik daripada gedung Ditjen Bina Marga. 

 

4.3.4.2 Variabel Kesehatan 

Berdasarkan penilaian variabel Kesehatan dengan menggunakan 6 (enam) 

sub variabel diketahui bahwa gedung Ditjen Cipta Karya memiliki nilai lebih tinggi 

sebesar 4,23 dibandingkan gedung Ditjen Bina Marga sebesar 4,10. Dengan 

demikian dapat dilihat bahwa dari variabel kesehatan gedung Ditjen Cipta Karya 

memiliki kinerja yang lebih baik daripada gedung Ditjen Bina Marga. Adanya 

perbedaan nilai akhir ini disebabkan oleh satu hal, yaitu sub variabel pembuangan 

kotoran dan sampah di gedung Cipta Karya memiliki sistem yang lebih baik 

daripada gedung Ditjen Bina Marga. 

 

4.3.4.3 Variabel Kenyamanan 

Penilaian variabel yang telah dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) sub 

variabel menunjukkan bahwa gedung Ditjen Bina Marga mempunyai nilai yang 

lebih tinggi dengan skor sebesar 4,19 daripada gedung Ditjen Cipta Karya dengan 

skor sebesar 4,01. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari variabel kenyamanan 

gedung Ditjen Bina Marga memiliki kinerja yang lebih baik daripada gedung Ditjen 

Cipta Karya. Adanya perbedaan nilai akhir ini disebabkan oleh satu hal, yaitu sub 

variabel kenyamanan ruang gerak di gedung Bina Marga memiliki sistem yang 

lebih baik daripada gedung Ditjen Cipta Karya. 

 

4.3.4.4 Variabel Kemudahan 

Berdasarkan penilaian variabel Kemudahan dengan menggunakan 3 (tiga) 

sub variabel diketahui bahwa gedung Ditjen Cipta Karya memiliki nilai lebih tinggi 

sebesar 4,02 dibandingkan gedung Ditjen Bina Marga sebesar 3,59. Dengan 

demikian dapat dilihat bahwa dari variabel kemudahan gedung Ditjen Cipta Karya 
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memiliki kinerja yang lebih baik daripada gedung Ditjen Bina Marga. Adanya 

perbedaan nilai akhir ini disebabkan oleh satu hal, yaitu sub variabel kelengkapan 

sarana dan prasarana gedung di gedung Cipta Karya memiliki sistem yang lebih 

baik daripada gedung Ditjen Bina Marga. 

 

4.3.4.5 Variabel Utilitas 

Berdasarkan penilaian variabel utilitas dengan menggunakan 6 (enam) sub 

variabel diketahui bahwa gedung Ditjen Bina Marga memiliki nilai lebih tinggi 

sebesar 3,96 dibandingkan gedung Ditjen Cipta Karya sebesar 3,77. Dengan 

demikian dapat dilihat bahwa dari variabel utilitas gedung Ditjen Bina Marga 

memiliki kinerja yang lebih baik daripada gedung Ditjen Cipta Karya. Adanya 

perbedaan nilai akhir ini disebabkan oleh satu hal, yaitu sub variabel sistem drainase 

atas dan bawah tanah di gedung Bina Marga memiliki sistem yang lebih baik 

daripada gedung Ditjen Cipta Karya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan 

yang dapat ditarik sebagai berikut: 

1. Hasil dari evaluasi kinerja bangunan gedung di lingkungan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghasilkan model penilaian kinerja 

infrastruktur bangunan gedung dengan filterisasi variabel menggunakan 

relative important index (RII) dan menghasilkan 5 (lima) variabel antara lain 

variabel keselamatan, variabel kesehatan, variabel kenyamanan, variabel 

kemudahan dan terakhir variabel utilitas, dengan 24 (dua puluh empat) sub 

variabel. 

2. Evaluasi kinerja gedung menggunakan perbandingan berpasangan (pairwise 

comparison), pembobotan variabel yang mempengaruhi model penilaian 

kinerja bangunan gedung di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dari 5 (lima) variabel, dengan masing-masing nilai bobot 

yaitu variabel keselamatan dengan bobot sebesar 59,2%, variabel kesehatan 

dengan bobot sebesar 24,6%, variabel kenyamanan dengan bobot sebesar 

10,2%, variabel kemudahan dengan bobot sebesar 4,3%, dan variabel utilitas 

dengan bobot sebesar 1,8%.  

3. Model evaluasi kinerja infrastruktur bangunan gedung telah di implementasikan 

dalam bentuk studi kasus pada bangunan gedung Ditjen Cipta Karya dan 

gedung Ditjen Bina Marga, di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, menggunakan kuesioner penilaian akhir dengan input 

berupa data primer dan data sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa model ini 

dapat digunakan untuk menilai tingkat kinerja gedung dengan hasil penilaian 

akhir yaitu pada gedung Ditjen Cipta Karya variabel keselamatan dengan nilai 

4,19 variabel kesehatan dengan nilai 4,23, variabel kenyamanan dengan nilai 

4,01, variabel kemudahan 4,02, dan variabel utilitas dengan nilai 3,77. 

Sedangkan untuk gedung Ditjen Bina Marga variabel keselamatan dengan nilai 
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3,95, variabel kesehatan dengan nilai 4,10, variabel kenyamanan dengan nilai 

4,19, variabel kemudahan 3,59, dan variabel utilitas dengan nilai 3,96. 

 

5.2 Saran 

Sebagai upaya dalam meningkatkan kebermanfaatan penelitian ini, maka 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Pengembangan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan penilaian 

pada bangunan gedung di wilayah yang berbeda dengan jumlah yang lebih 

banyak sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih bervariasi. 

2. Pengumpulan data kuesioner dapat diubah dalam bentuk online sehingga lebih 

mudah dan banyak dalam menjangkau responden. 
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LAMPIRAN A1 

PETA LOKASI GEDUNG KEMENTERIAN PUPR 
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LAMPIRAN A2 

GEDUNG DITJEN CIPTA KARYA 

 

 

 

 

LAMPIRAN A3 

GEDUNG DITJEN BINA MARGA 
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LAMPIRAN B1 

REKAPITULASI FILTERISASI VARIABEL 

Variabel 
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

Keselamatan X1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

Kesehatan X2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 3 

Kenyamanan X3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 

Kemudahan X4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 

Utilitas X5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

LAMPIRAN B2 

REKAPITULASI FILTERISASI SUB VARIABEL 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

Aspek Keselamatan (X1) 

X1.1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 

X1.2 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

X1.3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

X1.4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 

X1.5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 

Aspek Kesehatan (X2) 

X2.1 3 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 

X2.2 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

X2.3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

X2.4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 

X2.5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 

X2.6 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 3 

Aspek Kenyamanan (X3) 

X3.1 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 

X3.2 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 

X3.3 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 

X3.4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 

Aspek Kemudahan (X4) 

X4.1 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

X4.2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

X4.3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 

Aspek Utilitas (X5) 

X5.1 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 

X5.2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 

X5.3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

X5.4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

X5.5 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

X5.6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 
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LAMPIRAN B3  

HASIL PEMBOBOTAN VARIABEL 
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LAMPIRAN B4 

HASIL PEMBOBOTAN SUB VARIABEL KESELAMATAN 
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LAMPIRAN B5 

HASIL PEMBOBOTAN SUB VARIABEL KESEHATAN 
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LAMPIRAN B6 

HASIL PEMBOBOTAN SUB VARIABEL KENYAMANAN 
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LAMPIRAN B7 

HASIL PEMBOBOTAN SUB VARIABEL KEMUDAHAN 
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LAMPIRAN B8 

HASIL PEMBOBOTAN SUB VARIABEL UTILITAS 
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LAMPIRAN B9 

REKAPITULASI PENILAIAN AKHIR GEDUNG DITJEN CK 

Variabel No Sub Variabel Responden Weighting S x W ∑ 

Aspek 

Keselamatan 

(X1) 

X1.1 Struktur bangunan gedung 

yang kuat  

5 0.283 1.415 4.192 

X1.2 Proteksi bahaya kebakaran 4 0.241 0.964 

X1.3 Penangkal petir 3 0.091 0.273 

X1.4 Keamanan dan keandalan 

instalasi listrik untuk 

bangunan gedung yang 

dilengkapi instalasi listrik 

4 0.176 0.704 

X1.5 Pengamanan bencana 

gedung  

4 0.209 0.836 

Aspek 

Kesehatan 

(X2) 

X2.1 Sistem penghawaan 4 0.156 0.624 4.231 

X2.2 Sistem pencahayaan 4 0.094 0.376 

X2.3 Sistem air bersih 5 0.331 1.655 

X2.4 Sistem pembuangan air 

kotor dan/atau air limbah 

4 0.197 0.788 

X2.5 Sistem pembuangan 

kotoran dan sampah 

4 0.122 0.488 

X2.6 Sistem penyaluran air 

hujan 

3 0.1 0.3 

Aspek 

Kenyamanan 

(X3) 

X3.1 Kenyamanan ruang gerak 3 0.357 1.071 4.019 

X3.2 Kenyamanan kondisi udara 

dalam ruang 

5 0.376 1.88 

X3.3 Kenyamanan pandangan 4 0.085 0.34 

X3.4 Kenyamanan getaran dan 

kebisingan 

4 0.182 0.728 
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Aspek 

Kemudahan 

(X4) 

X4.1 Kemudahan hubungan ke, 

dari, dan di dalam 

bangunan gedung (sarana 

hubungan horisontal antar 

ruang/antar bangunan dan 

sarana hubungan vertikal 

antar lantai dalam 

bangunan gedung) 

3 0.278 0.834 4.021 

X4.2 Sarana evakuasi 5 0.299 1.495 

X4.3 Kelengkapan prasarana 

dan sarana pemanfaatan 

bangunan gedung 

4 0.423 1.692 

Aspek 

Utilitas (X5) 

X5.1 Sistem perpipaan bawah 

dan atas tanah 

3 0.076 0.228 3.778 

X5.2 Sistem drainase bawah dan 

atas tanah 

3 0.183 0.549 

X5.3 Instalasi listrik volt rendah 

dan tinggi 

5 0.289 1.445 

X5.4 Lift 4 0.2 0.8 

X5.5 Instalasi gas 3 0.123 0.369 

X5.6 Instalasi besar lainnya 

(IPAL) 

3 0.129 0.387 
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LAMPIRAN B10 

REKAPITULASI PENILAIAN AKHIR GEDUNG DITJEN BM 

Variabel No Sub Variabel Responden Weighting S x W ∑ 

Aspek 

Keselamatan 

(X1) 

X1.1 Struktur bangunan gedung 

yang kuat  

5 0.283 1.415 3.951 

X1.2 Proteksi bahaya kebakaran 3 0.241 0.723 

X1.3 Penangkal petir 3 0.091 0.273 

X1.4 Keamanan dan keandalan 

instalasi listrik untuk 

bangunan gedung yang 

dilengkapi instalasi listrik 

4 0.176 0.704 

X1.5 Pengamanan bencana 

gedung  

4 0.209 0.836 

Aspek 

Kesehatan 

(X2) 

X2.1 Sistem penghawaan 4 0.156 0.624 4.109 

X2.2 Sistem pencahayaan 4 0.094 0.376 

X2.3 Sistem air bersih 5 0.331 1.655 

X2.4 Sistem pembuangan air 

kotor dan/atau air limbah 

4 0.197 0.788 

X2.5 Sistem pembuangan 

kotoran dan sampah 

3 0.122 0.366 

X2.6 Sistem penyaluran air 

hujan 

3 0.1 0.3 

Aspek 

Kenyamanan 

(X3) 

X3.1 Kenyamanan ruang gerak 4 0.357 1.428 4.194 

X3.2 Kenyamanan kondisi udara 

dalam ruang 

5 0.376 1.88 

X3.3 Kenyamanan pandangan 4 0.085 0.34 

X3.4 Kenyamanan getaran dan 

kebisingan 

3 0.182 0.546 
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Aspek 

Kemudahan 

(X4) 

X4.1 Kemudahan hubungan ke, 

dari, dan di dalam 

bangunan gedung (sarana 

hubungan horisontal antar 

ruang/antar bangunan dan 

sarana hubungan vertikal 

antar lantai dalam 

bangunan gedung) 

3 0.278 0.834 3.598 

X4.2 Sarana evakuasi 5 0.299 1.495 

X4.3 Kelengkapan prasarana 

dan sarana pemanfaatan 

bangunan gedung 

3 0.423 1.269 

Aspek 

Utilitas (X5) 

X5.1 Sistem perpipaan bawah 

dan atas tanah 

3 0.076 0.228 3.961 

X5.2 Sistem drainase bawah dan 

atas tanah 

4 0.183 0.732 

X5.3 Instalasi listrik volt rendah 

dan tinggi 

5 0.289 1.445 

X5.4 Lift 4 0.2 0.8 

X5.5 Instalasi gas 3 0.123 0.369 

X5.6 Instalasi besar lainnya 

(IPAL) 

3 0.129 0.387 
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LAMPIRAN C1 

KUESIONER FILTERISASI VARIABEL DAN SUB VARIABEL 

KUESIONER PENELITIAN  

KUESIONER FILTERISASI VARIABEL PENELITIAN 
 

1. Umum  

Perkenalkan, nama saya Lisda Nita Suryani Simbolon, karyasiswa dari 

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, 

Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tahun 2018. Saat ini 

saya sedang melaksanakan studi di Program Magister Bidang Keahlian 

Manajemen Aset Infrastruktur, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik 

Sipil, Lingkungan dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Surabaya. Dalam kesempatan ini saya mengambil judul penelitian/tesis saya 

yaitu “Evaluasi Kinerja Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat” yang akan diajukan sebagai syarat kelulusan. Oleh karena 

itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu dalam mengisi 

kuesioner ini. Atas bantuan, kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

2. Abstrak Penelitian 

Kinerja suatu gedung dapat dilihat dari fungsi utama gedung yaitu sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatannya, apakah sebagai hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus dan kegiatan umum. (Pedoman Pemeliharaan dan 

Pemeliharaan Gedung dalam Permen PU No.24/PRT/M/2008). Setelah fungsi 

utama terpenuhi, kinerja gedung perlu dilakukan penilaian sebagai salah satu 

bentuk evaluasi, sehingga dapat diketahui tingkat kebermanfaatan suatu gedung 

pada tahap operasi dan pemeliharaan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengevaluasi kinerja gedung guna melengkapi pedoman yang sudah ada. 

 

Pada penelitian ini, variabel penilaian kinerja gedung berdasarkan studi 

literatur dan wawancara terstruktur, kemudian dilakukan filterisasi variabel dan 

pemberian bobot. Semua proses ini dilakukan berdasarkan pendapat para ahli 

yang berkompeten di bidang bangunan gedung. Selanjutnya pada tahap 

berikutnya dilakukan kuesioner dan tahap akhir yaitu data  yang diperoleh akan 

diproses dengan metode perbandingan berpasangan . Untuk validasi model 

penilaian kinerja gedung dilakukan pada gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung 

Ditjen Bina Marga di Jakarta Selatan, dengan output penilaian dipresentasikan 

dalam bentuk spider web untuk memberikan gambaran hasil evaluasi gedung. 

 

3. Kerahasiaan Informasi 

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi 

kuesioner 

penelitian ini. Semua informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam penelitian ini 

dijamin 
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kerahasiaannya dan hanya akan dipakai untuk keperluan penelitian saja. 

 

4. Data Responden 

 

Nama Responden :  

Jenis Kelamin :  

Umur :  

Instansi/Perusahaan :  

Jabatan/Kedudukan :  

Lama Bekerja :  

Pendidikan Terakhir :  

Nomor Telepon/HP :  

 

5. SkalaPengukuran 

Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan metode Relative Important 

Index (RII) dengan skala likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut : 

 

Skor Uraian Persepsi 

1 
Sangat Tidak Setuju 

2 
Tidak Setuju 

3 
Cukup Setuju 

4 
Setuju 

5 
Sangat Setuju 

 

6. Petunjuk Pengisian 

Petunjuk pengisian merupakan panduan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang 

diajukan dalam kuesioner ini beserta contoh pengisian dalam menjawab setiap 

pertanyaan yang dilengkapi dengan arti dari suatu jawaban dengan tujuan 

memudahkan responden. 
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6.1 Filterisasi Variabel dan Indikator Variabel Penelitian 

Filterisasi indikator varibel penelitian dilakukan untuk mengeliminasi 

variabel maupun 

indikator variabel yang dianggap kurang relevan atau sulit dalam 

pengukurannya menurut 

pendapat para ahli di bidang gedung. Cara pengisiaanya adalah dengan 

memberikan tanda 1 (satu) centang/checklist pada setiap variabel maupun 

indikator varibel berdasarkan pendapat Saudara dari 5 pilihan yang ada. 

 

Contoh Pengisian: 

Seorang responden menganggap bahwa kinerja suatu gedung lebih 

ditentukan dari aspek 

keselamatan sehingga responden tersebut menyatakan sangat setuju (SS) dan 

memberikan tanda checklist pada aspek keselamatan (X1). Sedangkan untuk 

aspek kesehatan (X2) dan aspek kenyamanan (X3) dianggap menentukan tetapi 

dengan level yang lebih rendah maka responden tersebut memberikan tanda 

checklist pada kolom setuju (S) untuk variabel kesehatan (X2) dan kenyamanan 

(X3). Demikian pula untuk variabel kemudahan (X4) dan utilitas (X5), dimana 

responden menyatakan cukup setuju untuk 2 aspek tersebut, maka dapat dilihat 

contoh pengisian dari ilustrasi tersebut diatas pada kolom di bawah ini. 

 

 

Variabel Penelitian 
Skala Pengukuran 

STS TS CS S SS 

Aspek Keselamatan (X1)         √ 

Aspek Kesehatan (X2)       √   

Aspek Kenyamanan (X3)       √   

Aspek Kemudahan (X4)     √     

Aspek Utilitas (X5)     √     

 

Untuk pengisian dalam filterisasi indikator variabel penelitian 

menggunakan prinsip yang 

sama dengan pengisian filterisasi variabel penetitian ini. Adapun indikator 

variabel penelitian 

dikembangan dari variabel penelitian yang telah dipilih. Sebagai contoh untuk 

aspek keselamatan (X1) menggunakan 5 indikator variabel penelitian yang 

mana masing-masing memiliki 5 tingkat persepsi dalam menentukan tingkat 

relevansinya pada penelitian ini. Adapun form catatan disediakan sebagai bahan 

masukan dari Bapak/Ibu atas kuesioner ini atau untuk perbaikan dalam 

penelitian ini. 
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KUESIONER FILTERISASI VARIABEL PENELITIAN 

1. Variabel Penelitian 

Di bawah ini terdapat 5 variabel penelitian yaitu aspek keselamatan, aspek 

kesehatan, aspek kenyamanan, aspek kemudahan dan aspek utilitas. Mohon 

pendapat saudara apakah masing-masing variabel tersebut memenuhi untuk 

dijadikan tolak ukur penilaian kinerja suatu gedung yang telah dibangun dan 

dioperasikan dengan memberikan tanda centang/check list (√) pada kolom 

yang Saudara anggap paling sesuai. 

 

Variabel Penelitian 
Skala Pengukuran 

STS TS CS S SS 

Aspek Keselamatan (X1)          

Aspek Kesehatan (X2)         

Aspek Kenyamanan (X3)         

Aspek Kemudahan (X4)         

Aspek Utilitas (X5)         

 

2. Indikator Variabel Penelitian 

Berdasarkan variabel penelitian yang telah dipilih pada bagian sebelumnya, 

maka untuk 

mengukur kelima variabel tersebut diperlukan masing-masing indikator 

variabel. Menurut pendapat Saudara, bagaimanakah jika indikator varibel di 

bawah ini digunakan untuk mengukur 5 dimensi variabel yang telah ditentukan 

di atas?, Mohon dapat diisi sesuai dengan pendapat Saudara dengan 

memberikan tanda centang/check list (√) pada kolom yang Saudara anggap 

paling sesuai. 
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Kode Variabel Penelitian dan 

Indikator Variabel Penelitian 

Skala Pengukuran 

STS TS CS S SS 

X1 Aspek Keselamatan           

X1.1 Struktur bangunan gedung           

X1.2 Proteksi bahaya kebakaran           

X1.3 Penangkal petir           

X1.4 Keamanan dan keandalan 

instalasi listrik untuk bangunan 

gedung yang dilengkapi 

instalasi listrik 

          

X1.5 Pengamanan bencana gedung 

kepentingan umum 

          

X2 Aspek Kesehatan           

X2.1 Sistem penghawaan           

X2.2 sistem pencahayaan           

X2.3 sistem air bersih           

X2.4 sistem pembuangan air kotor 

dan/atau air limbah 

          

X2.5 sistem pembuangan kotoran 

dan sampah 

          

X2.6 sistem penyaluran air hujan           

X2.7  penggunaan bahan bangunan 

gedung 

          

X3 Aspek Kenyamanan           

X3.1 kenyamanan ruang gerak           

X3.2 kenyamanan kondisi udara 

dalam ruang 

          

X3.3 kenyamanan pandangan           
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X3.4 kenyamanan getaran dan 

kebisingan 

          

X4 Aspek Kemudahan           

X4.1 kemudahan hubungan ke, dari, 

dan di dalam bangunan gedung 

(sarana hubungan horisontal 

antar ruang/antar bangunan dan 

sarana hubungan vertikal antar 

lantai dalam bangunan gedung) 

          

X4.2 sarana evakuasi           

X4.3 kelengkapan prasarana dan 

sarana pemanfaatan bangunan 

gedung 

          

X5 Aspek Utilitas           

X5.1 Sistem perpipaan bawah dan 

atas tanah 

          

X5.2 Sistem drainase bawah dan atas 

tanah 

          

X5.3 Instalasi listrik volt rendah dan 

tinggi 

          

X5.4 Lift           

X5.5 Instalasi gas           

X5.6 Instalasi besar lainnya           
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DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

 

 

Indikator Sub Indikator Definisi Operasional 

Keselamatan 

(X1) 

1 Struktur bangunan 

gedung 

Keandalan pondasi, kolom, balok lantai, pelat 

lantai, rangka atap, basemen, dan komponen 

struktur lainnya, diantaranya yaitu dinding 

pemikul dan penahan geser (bearing and shear 

wall), pengaku (bracing), dan/atau peredam 

(damper) 

2 Sistem proteksi 

bahaya kebakaran 

Kelengkapan utilitas bangunan gedung 

terhadap bahaya kebakaran (persyaratan pasif, 

persyaratan aktif, persyaratan jalan keluar dan 

aksesbilitas untuk pemadam kebakaran, 

pencahayaan darurat, tanda arah ke luar/exit, 

dan sistem peringatan bahaya, persyaratan 

komunikasi dalam bangunan gedung, 

persyaratan instalasi bahan bakar gas, 

manajemen penanggulangan kebakaran) 

3 Sistem Penangkal 

petir 

Kelengkapan sistem penangkal petir seperti 

sistem kepala penangkal petir, sistem hantaran 

penangkal petir, dan sistem pembumian 

(persyaratan instalasi proteksi petir) 

4 Sistem instalasi 

listrik 

Sumber listrik, panel listrik, instalasi listrik, 

sistem pembumian 

5 Sistem 

pengamanan 

bencana gedung  

Kelengkapan gedung terhadap bencana seperti 

Tangga Darurat, Pintu darurat, Pencahayaan 

darurat dan tanda 

penunjuk arah EXIT, Koridor/selasar, Sistem 

Peringatan Bahaya, 

Fasilitas Penyelamatan. (untuk bangunan 
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gedung yang memiliki kebutuhan pengamanan 

tinggi) 

Kesehatan 

(X2) 

6 Sistem 

penghawaan 

Ventilasi alami dan/atau mekanik, sistem 

pengkondisian udara 

7 Sistem 

pencahayaan 

Pencahayaan alami dan/atau pencahyaan buatan 

atau artifisial 

8 Sistem air bersih Sumber, sistem distribusi, kualitas dan debit air 

bersih/minum 

9 Sistem 

pembuangan air 

kotor dan/atau air 

limbah 

Peralatan saniter dan instalasi inlet, sistem 

jaringan pembuangan, dan sistem 

penampungan dan pengolahan air kotor 

dan/atau air limbah  

10 Sistem 

pembuangan 

kotoran dan 

sampah 

Inlet pembuangan, penampungan sementara, 

dan pengolahan kotoran dan sampah dalam 

persil 

11 Sistem penyaluran 

air hujan 

Sistem penangkap air hujan termasuk talang, 

sistem penyaluran air hujan termasuk pipa tegak 

dan drainase persil, dan sistem penampungan, 

pengolahan, peresapan dan/atau pembuangan 

air hujan 

Kenyamanan 

(X3) 

12 Kenyamanan 

ruang gerak 

Fungsi ruang, jumlah pengguna, kapasitas dan 

tata letak perabot, aksesibilitas ruang 

13 Kenyamanan 

kondisi udara 

dalam ruang 

Temperatur dan kelembapan dalam ruang 
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14 Kenyamanan 

pandangan 

Pandangan dari dalam setiap ruang ke luar 

bangunan dan pandangan dari luar bangunan ke 

dalam setiap ruang 

15 Kenyamanan 

getaran dan 

kebisingan 

Tingkat getaran dan tingkat kebisingan dalam 

bangunan gedung 

Kemudahan 

(X4) 

16 Kemudahan 

bangunan gedung 

(sarana hubungan 

horisontal antar 

ruang/antar 

bangunan dan 

sarana hubungan 

vertikal antar 

lantai dalam 

bangunan gedung) 

Jumlah, ukuran dan arah bukaan pintu, fungsi 

dan ukuran koridor serta jumlah pengguna, 

lebar, tinggi dan railing tangga, lebar dan 

kemiringan ram, sistem lif dan sistem eskalator 

17 Sarana evakuasi Kemudahan sarana akses dalam bangunan 

gedung pada saat terjadi evakuasi, seperti 

pencahayaan darurat, tanda arah ke luar/exit, 

dan sistem peringatan bahaya, persyaratan 

komunikasi dalam bangunan gedung, tangga 

darurat, baik itu aksesbilitas bagi penyandang 

cacat dan manula 

18 Kelengkapan 

prasarana dan 

sarana 

pemanfaatan 

bangunan gedung 

Toilet, fasilitas parkir, ruang ibadah, ruang 

laktasi, ruang ganti, tempat sampah, sistem 

komunikasi, sistem informasi, dan kelengkapan 

lainnya 
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Utilitas (X5) 19 Sistem perpipaan 

bawah dan atas 

tanah 

Pipa atas tanah (Pipa kolom dan vessel, pipa 

exchanger, pipa pompa dan turbin, pipa 

kompresor, pipa utilitas. Pipa bawah tanah (pipa 

proses dan pipa utilitas)  

20 Sistem drainase 

bawah dan atas 

tanah 

Drainase atas tanah/permukaan tanah yaitu 

saluran yang berada diatas permukaan taah 

yang berfungsi mengalirkan air limpasan 

permukaan. Drainase bawah tanah yaitu saluran 

drainase yang bertujuan mengalirkan air 

limpasan permukaan melalui media dibawah 

permukaan tanah (pipa-pipa) 

21 Instalasi listrik 

volt rendah dan 

tinggi 

Perlengkapan yang digunakan untuk 

menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik 

ke peralatan-peralatan yang membutuhkan 

tenaga listrik (PLN dan genset)  

22 Lift Angkutan transportasi vertikal yang digunakan 

untuk mengangkut orang atau barang   

23 Instalasi gas Perlengkapan yang digunakan untuk 

menyalurkan tenaga gas dari sumber ke 

peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga 

gas 

24 Instalasi besar 

lainnya 

Instalasi IPAL 

 

 

 

KRITIK/SARAN/MASUKAN 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LAMPIRAN C2 

KUESIONER PEMBOBOTAN VARIABEL DAN SUB VARIABEL 

 

KUESIONER PEMBOBOTAN 

 
1. Umum  

Perkenalkan, nama saya Lisda Nita Suryani Simbolon, karyasiswa dari 

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, 

Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tahun 2018. Saat ini 

saya sedang melaksanakan studi di Program Magister Bidang Keahlian 

Manajemen Aset Infrastruktur, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik 

Sipil, Lingkungan dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Surabaya. Dalam kesempatan ini saya mengambil judul penelitian/tesis saya 

yaitu “Evaluasi Kinerja Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat” yang akan diajukan sebagai syarat kelulusan. Oleh karena 

itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu dalam mengisi 

kuesioner ini. Atas bantuan, kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

2. Abstrak Penelitian 

Kinerja suatu gedung dapat dilihat dari fungsi utama gedung yaitu sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatannya, apakah sebagai hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus dan kegiatan umum. (Pedoman Pemeliharaan dan 

Pemeliharaan Gedung dalam Permen PU No.24/PRT/M/2008). Setelah fungsi 

utama terpenuhi, kinerja gedung perlu dilakukan penilaian sebagai salah satu 

bentuk evaluasi, sehingga dapat diketahui tingkat kebermanfaatan suatu gedung 

pada tahap operasi dan pemeliharaan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengevaluasi kinerja gedung guna melengkapi pedoman yang sudah ada. 

 

Pada penelitian ini, variabel penilaian kinerja gedung berdasarkan studi 

literatur dan wawancara terstruktur, kemudian dilakukan filterisasi variabel dan 

pemberian bobot. Semua proses ini dilakukan berdasarkan pendapat para ahli 

yang berkompeten di bidang bangunan gedung. Selanjutnya pada tahap 

berikutnya dilakukan kuesioner dan tahap akhir yaitu data  yang diperoleh akan 

diproses dengan metode perbandingan berpasangan . Untuk validasi model 

penilaian kinerja gedung dilakukan pada gedung Ditjen Cipta Karya dan gedung 

Ditjen Bina Marga di Jakarta Selatan, dengan output penilaian dipresentasikan 

dalam bentuk spider web untuk memberikan gambaran hasil evaluasi gedung. 

 

3. Kerahasiaan Informasi 

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi 

kuesioner 
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penelitian ini. Semua informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam penelitian ini 

dijamin 

kerahasiaannya dan hanya akan dipakai untuk keperluan penelitian saja. 

 

4. Data Responden 

 

Nama Responden :  

Jenis Kelamin :  

Umur :  

Instansi/Perusahaan :  

Jabatan/Kedudukan :  

Lama Bekerja :  

Pendidikan Terakhir :  

Nomor Telepon/HP :  

 

5. Skala Pengukuran 

Pembobotan variabel menggunakan Pairwise Comparison dengan skala 1-

9 pada masing-masing alternatif jawaban. 

 

Tingkat 

Kepentingan 

Definisi Keterangan 

1 Sama 

pentingnya 

Kedua elemen mempunyai pengaruh yang 

sama 

3 Sedikit 

lebih 

penting 

Pengalaman dan penilaian sangat memihak 

satu elemen dibandingkan dengan 

pasangannya 

5 Lebih 

penting 

Satu elemen sangat disukai dan secara 

praktis dominasinya sangat nyata, 

dibandingkan dengan elemen pasangannya 

7 Sangat 

penting 

Satu elemen terbukti sangat disukai dan 

secara praktis dominasinya sangat nyata 

dibandingkan elemen pasangannya 
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9 Mutlak 

lebih 

penting 

Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai 

dibandingkan dengan pasangannya, pada 

keyakinan tertinggi 

2,4,6,8 Nilai 

Tengah 

Diberikan bila terdapat keraguan penilaian 

di antara dua tingkat kepentingan yang 

berdekatan 

 

6. Pembobotan Indikator Variabel Penelitian 

Pembobotan indikator variabel penelitian menggunakan pairwise 

comparison/perbandingan berpasangan, yaitu dengan menyandingkan 2 

indikator variabel yang terpilih pada setiap barisnya. Pembobotan dilakukan 

dengan memilih salah satu indikator variabel yang telah dinotasikan dalam 

bentuk angka pada tiap-tiap nomor yang disediakan dengan melingkari opsi 

yang telah dipilh, diikuti dengan memilih bobot angka (1-9) untuk indikator 

variabel tersebut dengan mencoret salah satu bobot angka yang dipilih. 

 

Contoh Pengisian 

Di bawah ini merupakan contoh pengisian untuk kuesioner pembobotan 

dengan pairwise comparison/perbandingan berpasangan. Terdapat indikator 

variabel pada aspek keselamatan yang diperbandingkan satu sama lain. 

Indikator variabel yang pertama dibandingkan adalah struktur bangunan gedung 

dan proteksi bahaya kebakaran, sedangkan yang kedua adalah struktur 

bangunan gedung dan penangkal petir. 

Berdasarkan contoh pengisian di bawah dapat dilihat bahwa pada nomor 1 

responden lebih memilih struktur bangunan gedung daripada proteksi bahaya 

kebakaran dengan memilih bobot 7, sedangkan pada nomor 2 responden 

menganggap penangkal petir lebih penting daripada struktur bangunan gedung 

dengan memilih bobot 5. 
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No Indikator Penilaian 

Lingkari 
Pilihan 

yang lebih 
penting 

Pilih Bobot Kepentingan 
Sesuai Dengan Preferensi 

Saudara 

1 
1 Struktur bangunan gedung  

1 atau 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Proteksi bahaya kebakaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
1 Struktur bangunan gedung  

1 atau 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Penangkal petir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

KUESIONER UNTUK PEMBOBOTAN 
 

 

Pembobotan akan dilakukan terhadap indikator variabel yang telah 

direduksi menggunakan Relative Important Index (RII). Sebelum melakukan 

pembobotan pada indikator variabel perlu dilakukan pembobotan terlebih 

dahulu pada 5 variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan utilitas. 

 

Menurut Saudara seberapa besar indikator-indikator variabel dibawah ini 

berkontribusi terhadap aspek-aspek penting dari suatu gedung yang telah 

dioperasikan? Silahkan pilih salah satu pada tiap-tiap nomor yang disediakan 

dengan melingkari opsi yang dipilih, diikuti dengan memilih bobot angka (1-9) 

untuk indikator tersebut dengan mencoret salah satu bobot angka yang dipilih. 

 

No Variabel Penelitian 

Lingkari 

Pilihan 

yang Lebih 

Penting 

Pilih Bobot Kepentingan 

Sesuai Dengan Preferensi 

Saudara 

1 

1 Aspek Keselamatan 
1 atau 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Aspek Kesehatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

1 Aspek Keselamatan 
1 atau 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Aspek Kenyamanan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

1 Aspek Keselamatan 
1 atau 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Aspek Kemudahan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

1 Aspek Keselamatan 
1 atau 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Aspek Utilitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

2 Aspek Kesehatan 
2 atau 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Aspek Kenyamanan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

2 Aspek Kesehatan 
2 atau 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Aspek Kemudahan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 

2 Aspek Kesehatan 
2 atau 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Aspek Utilitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 

3 Aspek Kenyamanan  
3 atau 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Aspek Kemudahan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 

3 Aspek Kenyamanan  
3 atau 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Aspek Utilitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

4 Aspek Kemudahan  
4 atau 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Aspek Utilitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Aspek Keselamatan (X1) 

 

Menurut Saudara seberapa besar indikator-indikator variabel dibawah ini 

berkontribusi terhadap aspek keselamatan dari suatu gedung yang telah 

dioperasikan? Silahkan pilih salah satu pada tiap-tiap nomor yang disediakan 

dengan melingkari opsi yang dipilih, diikuti dengan memilih bobot angka (1-9) 

untuk indikator tersebut dengan mencoret salah satu bobot angka yang dipilih. 

 

No Indikator Penilaian 

Lingkari 

Pilihan 

yang Lebih 

Penting 

Pilih Bobot 

Kepentingan Sesuai 

Dengan Preferensi 

Saudara 

1 
1 Struktur Bangunan gedung 

1 atau 2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Proteksi bahaya kebakaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
1 Struktur Bangunan gedung 

1 atau 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Penangkal petir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

1 Struktur Bangunan gedung 

1 atau 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

Keamanan dan keandalan 
instalasi listrik untuk 
bangunan gedung yang 
dilengkapi instalasi listrik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
1 Struktur Bangunan gedung 

1 atau 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Pengamanan bencana 
gedung  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
2 Proteksi bahaya kebakaran 2 atau 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Penangkal petir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

2 Proteksi bahaya kebakaran 

2 atau 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

Keamanan dan keandalan 
instalasi listrik untuk 
bangunan gedung yang 
dilengkapi instalasi listrik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 

2 Proteksi bahaya kebakaran 
2 atau 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Pengamanan bencana 
gedung  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 

3 Penangkal petir 

3 atau 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

Keamanan dan keandalan 
instalasi listrik untuk 
bangunan gedung yang 
dilengkapi instalasi listrik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 3 Penangkal petir 3 atau 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5 
Pengamanan bencana 
gedung  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
4 

Keamanan dan keandalan 
instalasi listrik untuk 
bangunan gedung yang 
dilengkapi instalasi listrik 

4 atau 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Pengamanan bencana 
gedung  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2. Aspek Kesehatan (X2)  

 

Menurut Saudara seberapa besar indikator-indikator variabel dibawah ini 

berkontribusi terhadap aspek kesehatan dari suatu gedung yang telah 

dioperasikan? Silahkan pilih salah satu pada tiap-tiap nomor yang disediakan 

dengan melingkari opsi yang dipilih, diikuti dengan memilih bobot angka (1-9) 

untuk indikator tersebut dengan mencoret salah satu bobot angka yang dipilih. 

 

No Indikator Penilaian 

Lingkari 

Pilihan yang 

Lebih Penting 

Pilih Bobot Kepentingan 

Sesuai Dengan Preferensi 

Saudara 

1 
1 Sistem penghawaan 

1 atau 2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 sistem pencahayaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
1 Sistem penghawaan 

1 atau 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 sistem air bersih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

1 Sistem penghawaan 

1 atau 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
sistem pembuangan 

air kotor dan/atau 

air limbah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

1 Sistem penghawaan 

1 atau 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
sistem pembuangan 

kotoran dan sampah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
1 Sistem penghawaan 

1 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 
sistem penyaluran 

air hujan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 
2 sistem pencahayaan 

2 atau 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 sistem air bersih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 

2 sistem pencahayaan 

2 atau 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
sistem pembuangan 

air kotor dan/atau 

air limbah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 

2 sistem pencahayaan 

2 atau 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
sistem pembuangan 

kotoran dan sampah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 
2 sistem pencahayaan 

2 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 
sistem penyaluran 

air hujan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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No Indikator Penilaian 

Lingkari Pilihan 

yang Lebih 

Penting 

Pilih Bobot Kepentingan 

Sesuai Dengan Preferensi 

Saudara 

10 

3 sistem air bersih 

3 atau 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
sistem pembuangan air kotor 

dan/atau air limbah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 

3 sistem air bersih 

3 atau 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
sistem pembuangan kotoran 

dan sampah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 
3 sistem air bersih 

3 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 sistem penyaluran air hujan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 

4 
sistem pembuangan air kotor 

dan/atau air limbah 
4 atau 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
sistem pembuangan kotoran 

dan sampah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 
4 

sistem pembuangan air kotor 

dan/atau air limbah 4 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 sistem penyaluran air hujan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 
5 

sistem pembuangan kotoran 

dan sampah 5 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 sistem penyaluran air hujan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3. Aspek Kenyamanan (X3)  

 

Menurut Saudara seberapa besar indikator-indikator variabel dibawah ini 

berkontribusi terhadap aspek kenyamanan dari suatu gedung yang telah 

dioperasikan? Silahkan pilih salah satu pada tiap-tiap nomor yang disediakan 

dengan melingkari opsi yang dipilih, diikuti dengan memilih bobot angka (1-9) 

untuk indikator tersebut dengan mencoret salah satu bobot angka yang dipilih. 

 

No Indikator Penilaian 

Lingkari 

Pilihan 

yang Lebih 

Penting 

Pilih Bobot Kepentingan 

Sesuai Dengan Preferensi 

Saudara 

1 

1 
Kenyamanan ruang 
gerak 

1 atau 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Kenyamanan kondisi 
udara dalam ruang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
1 

Kenyamanan ruang 
gerak 

1 atau 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
kenyamanan 

pandangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

1 
Kenyamanan ruang 
gerak 

1 atau 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
kenyamanan getaran 

dan kebisingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
2 

Kenyamanan kondisi 
udara dalam ruang 

2 atau 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
kenyamanan 

pandangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

2 
Kenyamanan kondisi 
udara dalam ruang 

2 atau 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
kenyamanan getaran 

dan kebisingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

3 
kenyamanan 

pandangan 
3 atau 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
kenyamanan getaran 

dan kebisingan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4. Aspek Kemudahan (X4) 

 

Menurut Saudara seberapa besar indikator-indikator variabel dibawah ini 

berkontribusi terhadap aspek kemudahan dari suatu gedung yang telah 

dioperasikan? Silahkan pilih salah satu pada tiap-tiap nomor yang disediakan 

dengan melingkari opsi yang dipilih, diikuti dengan memilih bobot angka (1-9) 

untuk indikator tersebut dengan mencoret salah satu bobot angka yang dipilih. 

 

No Indikator Penilaian 

Lingkari 

Pilihan 

yang Lebih 

Penting 

Pilih Bobot Kepentingan 

Sesuai Dengan Preferensi 

Saudara 

1 

1 

kemudahan hubungan 

ke, dari, dan di dalam 

bangunan gedung 

(sarana hubungan 

horisontal antar 

ruang/antar bangunan) 

1 atau 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

kemudahan hubungan 

ke, dari, dan di dalam 

(sarana hubungan 

vertikal antar lantai 

dalam bangunan 

gedung dan sarana 

evakuasi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

1 

kemudahan hubungan 

ke, dari, dan di dalam 

bangunan gedung 

(sarana hubungan 

horisontal antar 

ruang/antar bangunan) 
1 atau 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

kelengkapan 

prasarana dan sarana 

pemanfaatan 

bangunan gedung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

2 

kemudahan hubungan 

ke, dari, dan di dalam 

(sarana hubungan 

vertikal antar lantai 

dalam bangunan 

gedung dan sarana 

evakuasi) 

2 atau 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

kelengkapan 

prasarana dan sarana 

pemanfaatan 

bangunan gedung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. Aspek Utilitas  

 

Menurut Saudara seberapa besar indikator-indikator variabel dibawah ini 

berkontribusi terhadap aspek utilitas dari suatu gedung yang telah dioperasikan? 

Silahkan pilih salah satu pada tiap-tiap nomor yang disediakan dengan 

melingkari opsi yang dipilih, diikuti dengan memilih bobot angka (1-9) untuk 

indikator tersebut dengan mencoret salah satu bobot angka yang dipilih. 

 

N

o 
Indikator Penilaian 

Lingkari 

Pilihan 

yang 

Lebih 

Penting 

Pilih Bobot Kepentingan 

Sesuai Dengan Preferensi 

Saudara 

1 

1 
Sistem perpipaan 

bawah dan atas tanah 
1 atau 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Sistem drainase bawah 

dan atas tanah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

1 
Sistem perpipaan 

bawah dan atas tanah 
1 atau 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
Instalasi listrik volt 

rendah dan tinggi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
1 

Sistem perpipaan 

bawah dan atas tanah 1 atau 4  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Lift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
1 

Sistem perpipaan 

bawah dan atas tanah 1 atau 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Instalasi gas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
1 

Sistem perpipaan 

bawah dan atas tanah 1 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Instalasi besar lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

2 
Sistem drainase bawah 

dan atas tanah 
2 atau 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
Instalasi listrik volt 

rendah dan tinggi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 
2 

Sistem drainase bawah 

dan atas tanah 2 atau 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Lift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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No Indikator Penilaian 

Lingkari 

Pilihan 

yang Lebih 

Penting 

Pilih Bobot Kepentingan 

Sesuai Dengan Preferensi 

Saudara 

8 
2 

Sistem drainase bawah 

dan atas tanah 2 atau 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Instalasi gas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 
2 

Sistem drainase bawah 

dan atas tanah 2 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Instalasi besar lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
3 

Instalasi listrik volt 

rendah dan tinggi 3 atau 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Lift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 
3 

Instalasi listrik volt 

rendah dan tinggi 3 atau 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Instalasi gas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 
3 

Instalasi listrik volt 

rendah dan tinggi 3 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Instalasi besar lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 
4 Lift 

4 atau 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Instalasi gas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 
4 Lift 

4 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Instalasi besar lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 
5 Instalasi gas 

5 atau 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Instalasi besar lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

 

 

Indikator Sub Indikator Definisi Operasional 

Keselamatan 

(X1) 

1 Struktur bangunan 

gedung 

Keandalan pondasi, kolom, balok lantai, 

pelat lantai, rangka atap, basemen, dan 

komponen struktur lainnya, diantaranya 

yaitu dinding pemikul dan penahan geser 

(bearing and shear wall), pengaku (bracing), 

dan/atau peredam (damper) 

2 Sistem proteksi 

bahaya kebakaran 

Kelengkapan utilitas bangunan gedung 

terhadap bahaya kebakaran (persyaratan 

pasif, persyaratan aktif, persyaratan jalan 

keluar dan aksesbilitas untuk pemadam 

kebakaran, pencahayaan darurat, tanda arah 

ke luar/exit, dan sistem peringatan bahaya, 

persyaratan komunikasi dalam bangunan 

gedung, persyaratan instalasi bahan bakar 

gas, manajemen penanggulangan kebakaran) 

3 Sistem Penangkal 

petir 

Kelengkapan sistem penangkal petir seperti 

sistem kepala penangkal petir, sistem 

hantaran penangkal petir, dan sistem 

pembumian (persyaratan instalasi proteksi 

petir) 

4 Sistem instalasi 

listrik 

Sumber listrik, panel listrik, instalasi listrik, 

sistem pembumian 

5 Sistem 

pengamanan 

bencana gedung  

Kelengkapan gedung terhadap bencana 

seperti Tangga Darurat, Pintu darurat, 

Pencahayaan darurat dan tanda 

penunjuk arah EXIT, Koridor/selasar, 

Sistem Peringatan Bahaya, 
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Fasilitas Penyelamatan. (untuk bangunan 

gedung yang memiliki kebutuhan 

pengamanan tinggi) 

Kesehatan 

(X2) 

6 Sistem 

penghawaan 

Ventilasi alami dan/atau mekanik, sistem 

pengkondisian udara 

7 Sistem 

pencahayaan 

Pencahayaan alami dan/atau pencahyaan 

buatan atau artifisial 

8 Sistem air bersih Sumber, sistem distribusi, kualitas dan debit 

air bersih/minum 

9 Sistem 

pembuangan air 

kotor dan/atau air 

limbah 

Peralatan saniter dan instalasi inlet, sistem 

jaringan pembuangan, dan sistem 

penampungan dan pengolahan air kotor 

dan/atau air limbah  

10 Sistem 

pembuangan 

kotoran dan 

sampah 

Inlet pembuangan, penampungan sementara, 

dan pengolahan kotoran dan sampah dalam 

persil 

11 Sistem penyaluran 

air hujan 

Sistem penangkap air hujan termasuk talang, 

sistem penyaluran air hujan termasuk pipa 

tegak dan drainase persil, dan sistem 

penampungan, pengolahan, peresapan 

dan/atau pembuangan air hujan 

Kenyamanan 

(X3) 

12 Kenyamanan 

ruang gerak 

Fungsi ruang, jumlah pengguna, kapasitas 

dan tata letak perabot, aksesibilitas ruang 

13 Kenyamanan 

kondisi udara 

dalam ruang 

Temperatur dan kelembapan dalam ruang 
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14 Kenyamanan 

pandangan 

Pandangan dari dalam setiap ruang ke luar 

bangunan dan pandangan dari luar bangunan 

ke dalam setiap ruang 

15 Kenyamanan 

getaran dan 

kebisingan 

Tingkat getaran dan tingkat kebisingan 

dalam bangunan gedung 

Kemudahan 

(X4) 

16 Kemudahan 

bangunan gedung 

(sarana hubungan 

horisontal antar 

ruang/antar 

bangunan dan 

sarana hubungan 

vertikal antar 

lantai dalam 

bangunan gedung) 

Jumlah, ukuran dan arah bukaan pintu, 

fungsi dan ukuran koridor serta jumlah 

pengguna, lebar, tinggi dan railing tangga, 

lebar dan kemiringan ram, sistem lif dan 

sistem eskalator 

17 Sarana evakuasi Kemudahan sarana akses dalam bangunan 

gedung pada saat terjadi evakuasi, seperti 

pencahayaan darurat, tanda arah ke luar/exit, 

dan sistem peringatan bahaya, persyaratan 

komunikasi dalam bangunan gedung, tangga 

darurat, baik itu aksesbilitas bagi 

penyandang cacat dan manula 

18 Kelengkapan 

prasarana dan 

sarana 

pemanfaatan 

bangunan gedung 

Toilet, fasilitas parkir, ruang ibadah, ruang 

laktasi, ruang ganti, tempat sampah, sistem 

komunikasi, sistem informasi, dan 

kelengkapan lainnya 
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Utilitas (X5) 19 Sistem perpipaan 

atas dan bawah 

tanah 

Pipa atas tanah (Pipa kolom dan vessel, pipa 

exchanger, pipa pompa dan turbin, pipa 

kompresor, pipa utilitas. Pipa bawah tanah 

(pipa proses dan pipa utilitas)  

20 Sistem drainase 

atas dan bawah 

tanah 

Drainase atas tanah/permukaan tanah yaitu 

saluran yang berada diatas permukaan taah 

yang berfungsi mengalirkan air limpasan 

permukaan. Drainase bawah tanah yaitu 

saluran drainase yang bertujuan mengalirkan 

air limpasan permukaan melalui media 

dibawah permukaan tanah (pipa-pipa) 

21 Instalasi listrik 

volt rendah dan 

tinggi 

Perlengkapan yang digunakan untuk 

menyalurkan tenaga listrik dari sumber 

listrik ke peralatan-peralatan yang 

membutuhkan tenaga listrik (PLN dan 

genset)  

22 Lift Angkutan transportasi vertikal yang 

digunakan untuk mengangkut orang atau 

barang   

23 Instalasi gas Perlengkapan yang digunakan untuk 

menyalurkan tenaga gas dari sumber ke 

peralatan-peralatan yang membutuhkan 

tenaga gas 

24 Instalasi besar 

lainnya 

Instalasi IPAL 

 

KRITIK/SARAN/MASUKAN 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



133 

 

LAMPIRAN C3 

KUESIONER PENILAIAN AKHIR 

 

FORM PENILAIAN EVALUASI KINERJA BANGUNAN GEDUNG  

KEMENTERIAN PUPR 

 

 

1. Umum  

Yth. Bapak/Ibu Responden,  

Form penilaian ini dirancang oleh peneliti berdasarkan studi literatur, kuesioner dan 

masukan diberikan oleh para expert pada tahap sebelumnya. Pada saat menilai 

kinerja gedung dan bangunan kiranya perlu dilibatkan ahli yang berpengalaman 

dalam mengevaluasi suatu bangunan gedung. Dalam hal ini, rekomendasi penilaian 

diajukan ke Biro Umum Sekretariat Jenderal yang tugas pokok dan fungsinya 

memang sesuai dan mengetahui kondisi bangunan gedung Ditjen Cipta Karya dan 

Ditjen Bina Marga yang akan dijadikan studi kasus dalam penelitian ini. Adapun 

proses dan hasil penilaian akan dikonsultasikan pula ke Kepala Sub Direktorat 

Bangunan Gedung dan masing-masing Kepala Bagian Sesditjen Ditjen Cipta Karya 

dan Sesditjen Bina Marga untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif. Atas 

bantuan, kerjasama serta waktu yang diberikan dalam mengisi kuesioner ini, saya 

ucapkan terima kasih.  

 

2. Ruang Lingkup Penilaian  

Penilaian dalam penelitian ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut:  

- Penilaian dilakukan untuk gedung pada tahap operasi dan pemeliharaan.  

- Secara umum penilaian lebih menitikberatkan pada tahap pasca konstruksi,  

- pendekatan evaluasi yang dapat digunakan adalah membandingkan kondisi 

eksisting dan kondisi ideal, dengan mempertimbangkan kemudahan dalam 

pelakasanaan penilaian 

 

3. Data Responden 

 

Nama Responden :  

Jenis Kelamin :  

Umur :  

Instansi/Perusahaan :  

Jabatan/Kedudukan :  

Lama Bekerja :  

Pendidikan Terakhir :  

Nomor Telepon/HP :  
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4. Skala Penilaian 

Pengukuran sub kriteria dalam penilaian ini menggunakan satuan yang berbeda-

beda, oleh 

sebab itu perlu dibuat satuan yang seragam untuk penilaian akhir. Dengan 

pertimbangan tersebut 

penilaian akhir dibuat dalam skala numerik 1-5, baik untuk data yang bersifat 

kuantitatif maupun 

untuk data yang bersifat kualitatif. Skala numerik 1-5 menggambarkan bahwa skala 

1 adalah 

kondisi yang kurang baik dan skala 5 adalah kondisi paling baik. Pada prinsipnya 

penilaian 

didasarkan pedoman yang ada dan penelitian terdahulu dengan melakukan adaptasi 

sesuai 

kebutuhan. Dalam melakukan penilaian terdapat 3 tipikal penggolongan kondisi 

yang untuk 

konversi ke dalam skala numerik dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

1. Penilaian dengan jenis data kuantitatif dilakukan perhitungan terlebih dahulu, 

setelah 

dihasilkan nilai berupa angka, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke salah 

satu skala 

numerik yang paling sesuai dengan mencari pembanding yang tepat. 

2. Penilaian dengan jenis data kualitatif dengan menggunakan kriteria dan sub 

kriteria yang 

dilakukan dengan melihat seberapa banyak kriteria dan sub kriteria yang dapat 

terakomodir secara umum kemudian memberikan skor skala numerik 1 – 5 pada 

kondisi yang paling sesuai.  

3. Penilaian dengan jenis data kualitatif dimana sudah terdapat penggolongan 

kondisi dari 

skala numerik 1 -5 dapat langsung dilakukan penilaian dengan memberikan 

tanda checklist pada angka yang dianggap paling sesuai. 
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FORM PENILAIAN EVALUASI KINERJA BANGUNAN GEDUNG 

KEMENTERIAN PUPR 

 

1. Data Umum Gedung Ditjen Cipta Karya 

Alamat   : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan 

Jumlah lantai  : 8 (delapan) lantai 

Tata guna lahan  : Perkantoran 

Luas bangunan  : 8,949.00 m2 

Luas ruang kerja (m2) : 5,072.50 m2 

 

2. Kuesioner Penilaian 

Berdasarkan sub kriteria di bawah ini, Saudara diminta untuk memilih keadaan 

yang paling mencerminkan kondisi pada saat ini dengan 

mencentang/memberikan checklist (skala numerik 1 - 5) pada salah satu kolom 

pada masing-masing sub kriteria berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan 

untuk penilaian yang bersifat kuantitatif dan langsung memilih pada salah satu 

kolom penilaian yang paling sesuai untuk penilaian yang bersifat kualitatif. 

 

VARIABEL DAN 

SUB VARIABEL 

SKOR DALAM SKALA 1 – 5 

1 2 3 4 5 

INDIKATOR KESELAMATAN 

X1.1 Keandalan 

pondasi, kolom, 

balok lantai, 

pelat lantai, 

rangka atap, 

basemen, dan 

komponen 

struktur lainnya, 

diantaranya 

yaitu dinding 

pemikul dan 

penahan geser 

(bearing and 

shear wall), 

Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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pengaku 

(bracing), 

dan/atau 

peredam 

(damper) 

  Skor           

X1.2 Kelengkapan 

utilitas bangunan 

gedung terhadap 

bahaya 

kebakaran 

(persyaratan 

pasif, 

persyaratan 

aktif, 

persyaratan jalan 

keluar dan 

aksesbilitas 

untuk pemadam 

kebakaran, 

pencahayaan 

darurat, tanda 

arah ke luar/exit, 

dan sistem 

peringatan 

bahaya, 

persyaratan 

komunikasi 

dalam bangunan 

gedung, 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 



137 

 

persyaratan 

instalasi bahan 

bakar gas, 

manajemen 

penanggulangan 

kebakaran) 

  Skor           

X1.3 Kelengkapan 

sistem 

penangkal petir 

seperti sistem 

kepala 

penangkal petir, 

sistem hantaran 

penangkal petir, 

dan sistem 

pembumian 

(persyaratan 

instalasi proteksi 

petir) 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X1.4 Sumber listrik, 

panel listrik, 

instalasi listrik, 

sistem 

pembumian 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           
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X1.5 Kelengkapan 

gedung terhadap 

bencana seperti 

Tangga Darurat, 

Pintu darurat, 

Pencahayaan 

darurat dan 

tanda 

penunjuk arah 

EXIT, 

Koridor/selasar, 

Sistem 

Peringatan 

Bahaya, 

Fasilitas 

Penyelamatan. 

(untuk bangunan 

gedung yang 

memiliki 

kebutuhan 

pengamanan 

tinggi) 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

INDIKATOR KESEHATAN 

X2.1 Ventilasi alami 

dan/atau 

mekanik, sistem 

pengkondisian 

udara 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.2 Pencahayaan 

alami dan/atau 

pencahyaan 

buatan atau 

artifisial 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.3 Sumber, sistem 

distribusi, 

kualitas dan 

debit air 

bersih/minum 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.4 Peralatan saniter 

dan instalasi 

inlet, sistem 

jaringan 

pembuangan, 

dan sistem 

penampungan 

dan pengolahan 

air kotor 

dan/atau air 

limbah  

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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  Skor           

X2.5 Inlet 

pembuangan, 

penampungan 

sementara, dan 

pengolahan 

kotoran dan 

sampah dalam 

persil 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.6 Sistem 

penangkap air 

hujan termasuk 

talang, sistem 

penyaluran air 

hujan termasuk 

pipa tegak dan 

drainase persil, 

dan sistem 

penampungan, 

pengolahan, 

peresapan 

dan/atau 

pembuangan air 

hujan 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

INDIKATOR KENYAMANAN 

X3.1 Fungsi ruang, 

jumlah 

pengguna, 

 Hanya 

ada 

beberapa 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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kapasitas dan 

tata letak 

perabot, 

aksesibilitas 

ruang 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

kriteria 

terpenuhi 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X3.2 Temperatur dan 

kelembapan 

dalam ruang 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X3.3 Pandangan dari 

dalam setiap 

ruang ke luar 

bangunan dan 

pandangan dari 

luar bangunan ke 

dalam setiap 

ruang 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X3.4 Tingkat getaran 

dan tingkat 

kebisingan 

dalam bangunan 

gedung 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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  Skor           

INDIKATOR KEMUDAHAN 

X4.1 Jumlah, ukuran 

dan arah bukaan 

pintu, fungsi dan 

ukuran koridor 

serta jumlah 

pengguna, lebar, 

tinggi dan 

railing tangga, 

lebar dan 

kemiringan ram, 

sistem lif dan 

sistem eskalator 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X4.2 Kemudahan 

sarana akses 

dalam bangunan 

gedung pada saat 

terjadi evakuasi, 

seperti 

pencahayaan 

darurat, tanda 

arah ke luar/exit, 

dan sistem 

peringatan 

bahaya, 

persyaratan 

komunikasi 

dalam bangunan 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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gedung, tangga 

darurat, baik itu 

aksesbilitas bagi 

penyandang 

cacat dan 

manula 

  Skor           

X4.3 Toilet, fasilitas 

parkir, ruang 

ibadah, ruang 

laktasi, ruang 

ganti, tempat 

sampah, sistem 

komunikasi, 

sistem 

informasi, dan 

kelengkapan 

lainnya 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

INDIKATOR UTILITAS 

X5.1 Pipa atas tanah 

(Pipa kolom dan 

vessel, pipa 

exchanger, pipa 

pompa dan 

turbin, pipa 

kompresor, pipa 

utilitas. Pipa 

bawah tanah 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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(pipa proses dan 

pipa utilitas) 

  Skor           

X5.2 Drainase atas 

tanah/permukaan 

tanah yaitu 

saluran yang 

berada diatas 

permukaan taah 

yang berfungsi 

mengalirkan air 

limpasan 

permukaan. 

Drainase bawah 

tanah yaitu 

saluran drainase 

yang bertujuan 

mengalirkan air 

limpasan 

permukaan 

melalui media 

dibawah 

permukaan tanah 

(pipa-pipa) 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X5.3 Perlengkapan 

yang digunakan 

untuk 

menyalurkan 

tenaga listrik 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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dari sumber 

listrik ke 

peralatan-

peralatan yang 

membutuhkan 

tenaga listrik 

(PLN dan 

genset) 

kriteria 

terpenuhi 

kriteria 

terpenuhi 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X5.4 Angkutan 

transportasi 

vertikal yang 

digunakan untuk 

mengangkut 

orang atau 

barang   

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X5.5 Perlengkapan 

yang digunakan 

untuk 

menyalurkan 

tenaga gas dari 

sumber ke 

peralatan-

peralatan yang 

membutuhkan 

tenaga gas 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           
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X5.6 Instalasi IPAL  Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           
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FORM PENILAIAN EVALUASI KINERJA BANGUNAN GEDUNG 

KEMENTERIAN PUPR 

 

1. Data Umum Gedung Ditjen Bina Marga 

Alamat   : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan 

Jumlah lantai  : 8 (delapan) lantai 

Tata guna lahan  : Perkantoran 

Luas bangunan  : 11,708.00 m2 

Luas ruang kerja (m2) : 12,490.85 m2 

 

2. Kuesioner Penilaian 

Berdasarkan sub kriteria di bawah ini, Saudara diminta untuk memilih keadaan 

yang paling mencerminkan kondisi pada saat ini dengan 

mencentang/memberikan checklist (skala numerik 1 - 5) pada salah satu kolom 

pada masing-masing sub kriteria berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan 

untuk penilaian yang bersifat kuantitatif dan langsung memilih pada salah satu 

kolom penilaian yang paling sesuai untuk penilaian yang bersifat kualitatif. 

 

INDIKATOR DAN 

SUB SUB 

INDIKATOR 

SKOR DALAM SKALA 1 – 5 

1 2 3 4 5 

INDIKATOR KESELAMATAN 

X1.1 Keandalan 

pondasi, kolom, 

balok lantai, 

pelat lantai, 

rangka atap, 

basemen, dan 

komponen 

struktur lainnya, 

diantaranya 

yaitu dinding 

pemikul dan 

penahan geser 

(bearing and 

shear wall), 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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pengaku 

(bracing), 

dan/atau 

peredam 

(damper) 

  Skor           

X1.2 Kelengkapan 

utilitas bangunan 

gedung terhadap 

bahaya 

kebakaran 

(persyaratan 

pasif, 

persyaratan 

aktif, 

persyaratan jalan 

keluar dan 

aksesbilitas 

untuk pemadam 

kebakaran, 

pencahayaan 

darurat, tanda 

arah ke luar/exit, 

dan sistem 

peringatan 

bahaya, 

persyaratan 

komunikasi 

dalam bangunan 

gedung, 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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persyaratan 

instalasi bahan 

bakar gas, 

manajemen 

penanggulangan 

kebakaran) 

  Skor           

X1.3 Kelengkapan 

sistem 

penangkal petir 

seperti sistem 

kepala 

penangkal petir, 

sistem hantaran 

penangkal petir, 

dan sistem 

pembumian 

(persyaratan 

instalasi proteksi 

petir) 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X1.4 Sumber listrik, 

panel listrik, 

instalasi listrik, 

sistem 

pembumian 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           
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X1.5 Kelengkapan 

gedung terhadap 

bencana seperti 

Tangga Darurat, 

Pintu darurat, 

Pencahayaan 

darurat dan 

tanda 

penunjuk arah 

EXIT, 

Koridor/selasar, 

Sistem 

Peringatan 

Bahaya, 

Fasilitas 

Penyelamatan. 

(untuk bangunan 

gedung yang 

memiliki 

kebutuhan 

pengamanan 

tinggi) 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

INDIKATOR KESEHATAN 

X2.1 Ventilasi alami 

dan/atau 

mekanik, sistem 

pengkondisian 

udara 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.2 Pencahayaan 

alami dan/atau 

pencahyaan 

buatan atau 

artifisial 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.3 Sumber, sistem 

distribusi, 

kualitas dan 

debit air 

bersih/minum 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.4 Peralatan saniter 

dan instalasi 

inlet, sistem 

jaringan 

pembuangan, 

dan sistem 

penampungan 

dan pengolahan 

air kotor 

dan/atau air 

limbah  

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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  Skor           

X2.5 Inlet 

pembuangan, 

penampungan 

sementara, dan 

pengolahan 

kotoran dan 

sampah dalam 

persil 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X2.6 Sistem 

penangkap air 

hujan termasuk 

talang, sistem 

penyaluran air 

hujan termasuk 

pipa tegak dan 

drainase persil, 

dan sistem 

penampungan, 

pengolahan, 

peresapan 

dan/atau 

pembuangan air 

hujan 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

INDIKATOR KENYAMANAN 

X3.1 Fungsi ruang, 

jumlah 

pengguna, 

 Hanya 

ada 

beberapa 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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kapasitas dan 

tata letak 

perabot, 

aksesibilitas 

ruang 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

kriteria 

terpenuhi 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X3.2 Temperatur dan 

kelembapan 

dalam ruang 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X3.3 Pandangan dari 

dalam setiap 

ruang ke luar 

bangunan dan 

pandangan dari 

luar bangunan ke 

dalam setiap 

ruang 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X3.4 Tingkat getaran 

dan tingkat 

kebisingan 

dalam bangunan 

gedung 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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  Skor           

INDIKATOR KEMUDAHAN 

X4.1 Jumlah, ukuran 

dan arah bukaan 

pintu, fungsi dan 

ukuran koridor 

serta jumlah 

pengguna, lebar, 

tinggi dan 

railing tangga, 

lebar dan 

kemiringan ram, 

sistem lif dan 

sistem eskalator 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X4.2 Kemudahan 

sarana akses 

dalam bangunan 

gedung pada saat 

terjadi evakuasi, 

seperti 

pencahayaan 

darurat, tanda 

arah ke luar/exit, 

dan sistem 

peringatan 

bahaya, 

persyaratan 

komunikasi 

dalam bangunan 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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gedung, tangga 

darurat, baik itu 

aksesbilitas bagi 

penyandang 

cacat dan 

manula 

  Skor           

X4.3 Toilet, fasilitas 

parkir, ruang 

ibadah, ruang 

laktasi, ruang 

ganti, tempat 

sampah, sistem 

komunikasi, 

sistem 

informasi, dan 

kelengkapan 

lainnya 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

INDIKATOR UTILITAS 

X5.1 Pipa atas tanah 

(Pipa kolom dan 

vessel, pipa 

exchanger, pipa 

pompa dan 

turbin, pipa 

kompresor, pipa 

utilitas. Pipa 

bawah tanah 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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(pipa proses dan 

pipa utilitas) 

  Skor           

X5.2 Drainase atas 

tanah/permukaan 

tanah yaitu 

saluran yang 

berada diatas 

permukaan taah 

yang berfungsi 

mengalirkan air 

limpasan 

permukaan. 

Drainase bawah 

tanah yaitu 

saluran drainase 

yang bertujuan 

mengalirkan air 

limpasan 

permukaan 

melalui media 

dibawah 

permukaan tanah 

(pipa-pipa) 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X5.3 Perlengkapan 

yang digunakan 

untuk 

menyalurkan 

tenaga listrik 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 
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dari sumber 

listrik ke 

peralatan-

peralatan yang 

membutuhkan 

tenaga listrik 

(PLN dan 

genset) 

kriteria 

terpenuhi 

kriteria 

terpenuhi 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X5.4 Angkutan 

transportasi 

vertikal yang 

digunakan untuk 

mengangkut 

orang atau 

barang   

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

X5.5 Perlengkapan 

yang digunakan 

untuk 

menyalurkan 

tenaga gas dari 

sumber ke 

peralatan-

peralatan yang 

membutuhkan 

tenaga gas 

 Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           
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X5.6 Instalasi IPAL  Hanya 

ada 

beberapa 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kecil 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Sebagian 

besar 

kriteria 

dan sub 

kriteria 

terpenuhi 

 Semua 

kriteria 

terpenuhi 

  Skor           

 

 
Penutup 

 

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam mengisi dan 

menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini dengan baik. 

Apabila setelah ini ada jawaban yang dinilai kurang jelas atau perlu konfirmasi 

terhadap faktor tambahan, apakah Saudara bersedia untuk dapat dihubungi 

kembali untuk dilakukan konfirmasi ulang berikan tanda centang (√) pada salah 

satu kotak: 

 

         Bersedia       Tidak bersedia 

 

Jika bersedia, mohon diisi kontak yang dapat dihubungi: 

 

Telepon  : ……………………………………… 

 

Email  : ………………………………………  

 

Demikian rangkaian kuesioner ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan 

dalam penulisan pertanyaan – pertanyaan yang ada. Atas kerjasama dan 

perkenaan dari Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

       Jakarta               Januari 2020 

 

 

 

 
 

 



159 

 

BIOGRAFI PENULIS 

 

 Lisda Nita Suryani Simbolon, lahir pada tangga 

20,Oktorber 1986 di Tiga Balata, Sumatera Utara. Penulis 

telah menempuh pendidikan formal di SD Negeri Inpres Tiga 

Balata (1993-1999), SMP Negeri 1 Jorlang Hataran (1999-

2002), SMA RK Katolik Bintang Timur Pematang Siantar 

(2002-2005), Diploma III Manajemen Kesekretariatan, 

Universitas Sumatera Utara, Medan (2005-20080, dan 

pendidikan terakhir Diploma IV di Jurusan Manajemen Aset, Politeknik Negeri 

Bandung (2012-2014). 

 Penulis memulai karir sebagai PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat pada tahun 2010. Saat ini penulis masih ditempatkan pada unit 

organisasi Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur 

Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebagai penyusun program dan 

rencana anggaran. Pada tahun 2018, atas rekomendasi Pimpinan, penulis 

mendapatkan kesempatan melaksanakan tugas belajar dari Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

untuk melanjutkan pendidikan formal pada Program Magister Manajemen Aset 

Infrastruktur di bawah Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, 

Perencanaan dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

 Tesis ini merupakan bentuk dari pengaplikasian ilmu yang didapatkan 

selama masa perkuliahan. Judul tesis “Evaluasi Kinerja Bangunan Gedung di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” dipilih sebagai judul 

karena alasan novelty dan urgensinya. Diharapkan tesis ini dapat memberikan 

sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada bidang manajemen aset 

infrastruktur gedung, bagi instansi terkait, serta masyarakat pengguna gedung pada 

umumnya. Untuk keperluan korespondensi, penulis dapat dihubungi melalui email: 

lisdanita@yahoo.com. 

 

 

 

mailto:lisdanita@yahoo.com


160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


