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ABSTRAK 

Dalam pembangunan jacket structure terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. Maka dari itu untuk menganalisa berbagai faktor yang dapat 

menimbulkan keterlambatan pada suatu proyek jacket structure diperlukan suatu 

pendekatan yang sistematis. Tugas akhir ini, untuk mengevaluasi berbagai faktor 

penyebab keterlambatan pada proyek EPCC jacket structure Bukit Tua di PT. PAL 

Indonesia, menggunakan metode Checklist analysis dan ETA (event tree analysis). 

Didapat ada 3 faktor utama penyebab keterlambatan proyek jacket sturture Bukit 

Tua yaitu proses procurement yang lama, jadwal perakitan struktur mengalami 

kemunduran, dan menejemen yang buruk. Dari diagram Event Tree Analysis 

didapatkan jika proyek jacket strusture Bukit tua mengalami keterlambatan selama 

476 hari. Dari pengunaan metode Checklist Analysis didapatkan probabilitas dari 

ketiga faktor utama penyebab keterlambatan sebesar 0.0289, 0.1309, dan 0.0069, 

dan probabilitas untuk keterlambatan pembangunan jacket structure Bukit Tua 

yang merupakan Top Event sebesar 0.1667. Sedangkan untuk hasil dari metode 

Event Tree Analysis dan Risk Matrix didapat output A yang terjadi karena adanya 

koreksi atau perubahan desain, memiliki probabilitas tertinggi sebesar 0.0222 

dengan tingkat risk index low dimana keterlambatan tersebut dapat terjadi dalam 

rentan 25 kali proyek jacket dengan keterlambatan antara 1 minggu sampai 1 bulan. 

Kata Kunci : Checklist analysis, Event Tree Analysis, Jacket structure, Studi 

Keterlambatan Proyek. 
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ABSTRACT 

The project completion of the jacket construction often miss the planned contract 

with owner. Many factor can make this project delay from the main schedule. 

Then to analyze so many background factors delay a project requires a systematic 

approach. In this final project to evaluate the delay factors at EPCC project Bukit 

Tua jacket structure in PT. PAL Indonesia used Checklist analysis and Event Tree 

Analysis method. Based on data from PT. PAL Indonesia known that 3 main 

factors causing the delay long procurement process, structure backward assembly 

schedule, and bad management. From Event Tree Analysis diagram known that 

the jacket structure Bukit Tua project delay 476 days. From used Checklist 

Analysis method obtained probability from 3 main factors that causing delay is 

0.0289, 0.1309, and 0.0069, and probability for project delay as main event is 

0.1667. Meanwhile result from Event Tree Analysis method and Risk Matrix is 

output A that can be happen because design correction, has bigger probability 

0.0222 with risk index at low level and project delay between 1 week until 1 

month. 

 

 

Keywords : Checklist analysis, Event Tree Analysis, Jacket structure, Study 

on project delay. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anjungan lepas pantai adalah salah satu alat penunjang dalam kegiatan industri 

migas, anjungan lepas pantai berhasil mengatasi permasalahan area datar dan 

kering yang dibutuhkan di tengah laut tempat sumur minyak atau gas berada. 

Berbagai macam kegiatan dapat dilakukan di atas anjungan lepas pantai, mulai dari 

kegiatan pengeboran sumur sampai produksi dapat dilakukan di atas anjungan lepas 

pantai. Akhir – akhir ini jumlah sumur minyak dan gas yang diketemukan di 

wilayah lepas pantai semakin meningkat, hal tersebut berbanding lurus dengan 

semakin meningkatnya jumlah produksi anjungan lepas pantai di beberapa 

galangan pembanguna anjungan lepas pantai yang ada di Indonesia. Sebagian besar 

jenis anjungan lepas pantai yang dibangun oleh galangan – galangan di Indonesia 

bertipe fixed platform atau lebih sering disebut dengan jacket structure seperti pada 

Gambar 1.1, hal ini dikarenakan kedalaman perairan Indonesia yang tidak terlalu 

dalam. 

 

 

Gambar 1.1 Drawing jacket (PT. PAL Indonesia, 2012) 
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Kegiatan proyek pembangunan jacket structure dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas dan perencanaan 

suatu proyek sendiri dapat diartikan sebagai pemberi pegangan terhadap pelaksan 

mengenai dana yang akan digunakan untuk melangsungkan kegiatan proyek 

tersebut dan memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisen selama 

proyek tersebut berlangsung (Abrar, 2009). 

Dalam setiap proyek pembangunan jacket structure tidak selalu berjalan dengan 

lancar sesuai dengan jadwal proyek yang sudah dibuat, dengan kata lain 

keterlambat pada proyek pembangunan jacket structure masih sering terjadi. 

Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2008), pada tahun 2002 – 

2007 dari 20 proyek pembangunan jacket structure yang ditangani oleh perusahaan 

EPC (Engineering Procurement Construction), 5 diantaranya mengalami 

keterlambatan, jadi bisa disimpulakan 25% dari proyek pembangunan jacket 

structure di Indonesia mengalami keterlambatan, sebuah nilai yang cukup besar 

mengingat kebutuhan industri migas terhadap jacket structure yang termasuk 

tinggi. 

Oleh karena itulah suatu analisis sangat diperlukan untuk menaggulangi 

permasalahan keterlambatan proyek tersebut, hal itu bertujuan agar suatu 

perushaan pembangunan jacket structure memiliki manajemen yang lebih baik 

dalam pengendalian suatu resiko yang dapat menyebabkan keterlambatan sebuah 

proyek pembangunan jacket structure. Dalam tugas akhir ini akan dilakuakn 

sebuah penelitian yang berfokus pada keterlambatan sebuah proyek pembangunan 

jacket structure yang kerjakan oleh PT. PAL Indonesia, menggunakan metode 

checklist analysis dan event tree analysis 

Metode checklist analysis berfungsi untuk mancari berbagai macam penyebab 

terjadinya keterlambatan dalam proyek pembangunan jacket structure, sedangkan 

metode event tree analysis berfungsi untuk mengetahui akibat – akibat yang akan 

terjadi dari keterlambatan proyek pembangunan jacket structure beserta 

probabilitas dari setiap akibat tersebut. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam keterlambatan proyek 

pembangunan jacket structure dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Penyebab apa saja yang dapat mempengaruhi keterlambatan proyek 

pembangunan jacket structure menggunakan checklis analysis ? 

2. Menentukan dampak – dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan 

proyek pembangunan jacket structure menggunakan event tree analysis ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dibuatnya tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan proyek 

pembangunan jacket structure menggunakan checklist analysis. 

2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari keterlambatan 

proyek pembangnan jacket structur. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat – manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian tugas akhir ini 

adalah: 

1. Mengetahui berbagai macam penyebab yang berpengaruh dalam 

keterlambatan proyek pembangunan jacket structure menggunakan 

checklist analysis. 

2. Mengetahui berbagai macam akibat yang dapat timbul dari keterlambatan 

proyek pembangunan jacket structure. 

3. Sebagai bahan evaluasi oleh PT. PAL Indonesia dalam menjalankan proyek  

- proyek pembangunan jacket structure yang selanjutnya, terutama dalam 

hal untuk menggulangi terjadinya keterlambatan proyek. 

4. Dapat bermanfaat sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa dan instansi – 

instansi terkait mengenai keterlambatan proyek pembangunan jacket 

structure. 
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1.5. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan ruang lingkup dari permasalahan dalam penelitian ini, 

maka permasalahan dibatasi pada hal –hal berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada pembangunan jacket structure di PT. PAL 

Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada fabrikasi jacket structure. 

3. Data – data yang digunakan dalam penilitian ini berdasarkan hasil surve 

langsung di lapangan, wawancara, dan dokumen proyek di PT. PAL 

Indonesia. 

4. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah foreman, supervisor, 

dan manajer proyek pembangunan  jacket structure di PT. PAL Indonesia 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sebelum penelitian ini dibuat, sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang 

mengakat keterlambatan proyek sebagai topik penelitian. Seperti yang dilakukan 

oleh Andika (2014) yang juga mengangkat tema keterlambatan proyek 

pembangunan jacket structure, namun dalam penelitian tersebut hanya berfokus 

dalam pencarian faktor – faktor penyebab terjadinya keterlambatan proyek 

pembangunan jacket structure menggugankan metode fault tree analysis (FTA). 

Saat penulis akan mengangkat tema tentang keterlambatan proyek pembangunan 

jacket structure, namun tidak hanya mencari penyebab – penyebab terjadinya 

kemunduran proyek pembangunan jacket structure tetapi juga mencari akibat – 

akibat yang akan timbul dari terjadinya keterlambatan proyek pembamgunan jacket 

structure tersebut. 

Di dalam penelitian tugas akhir ini penulis akan menggunakan metode checklist 

analysis untuk mengetahui penyebab – penyebab terjadinya keterlambatan proyek 

pembangunan jacket structure dan metode event tree analysis untuk mengetahui 

macam akibat yang ditimbulkan oleh keterlambatan proyek pembangunan jacket 

structure tersebut. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Tinjauan Umum Jacket Structure 

Jacket type fixed offshore platforms atau yang lebih dikenal dengan jacket structure 

adalah jenis structure yang dianggap paling cocok untuk perairan Indonesia, hal itu 

dikarenakan kedalaman laut Indonesia yang umumnya masih relatif dangkal dan 

beban dinamis seprti angin, gelombang, dan arus tidak terlalu besar. 

Menurut Soegiono (2004), konstruksi jacket merupakan sebuah kontruksistruktur 

baja yang terbuat dari pipa – pipa yang berfungsi sebagai template untuk piling, 
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terdiri dari dasar laut sampai di atas permukaan laut. Bagian yang tercelup di dalam 

laut inilah yang berfungsi menahan beban lateral untuk kesetabilan konstruksi dan 

juga sebagai penyangga beberapa peralatan seperti riser dan caissons. Kemudian 

kaki – kaki jacket tersebut satu sama lainya dihubungkan oleh bracing dengan cara 

dilas yang disebut dengan joint. Ada beberapa jenis joint yang sering dipakai dalam 

konstruksi jacket structure, seperti T joint, K joint, dan X joint. 

Kemudian konstruksi jacket ini akan dipancang ke dalam laut dengan 

menggunakan tiang pancang yang terbuat dari tiang baja maupun concrate yang 

dimasukan ke dalam tubular jacket sampai menembus bagian seabed dengan 

kedalaman yang telah ditentukan. Pile inilah yang kemudian berfungsi sebagai 

penunjang terhadap vertical load, side load, momen puntir dikarenakan angin, 

gelombang, arus, dan juga terhadap gempa bumi (Soegiono, 2004). 

2.2.2 Pembangunan Jacket Structure 

2.2.2.1 Intitusi yang berhubungan dengan pembangunan jacket structure 

Dalam proyek pembangunan jacket structur ada beberapa pihak intitusi yang 

terlibat secara langsung, diantaranya adalah : 

1. Marine consultant 

Bertugas melakukan perancangan jacket structure. 

2. Biro klasifikasi 

Bertugas untuk mengontrol desain yang sudah dibuat sesuai dengan rules 

yang telah diterbitkan oleh pihak biro klasifikasi tersebut. 

3. Owner 

Pihak pemesan jacket structure yang memberikan pendanaan terhadap 

proyek tersebut dan juga menentukan spesifikasi dasain jacket structure 

yang akan dibangun. 

4. Galangan 

Pihak yang bertanggung jawab terhadap proses fabrikasi dari proyek 

pembagunan jacket structure tersebut. 
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5. Lembaga keuangan non bank (LKNB) 

Berhubungan langsung dengan owner dalam hal pendanaan dengan sistem 

pinjaman secara lising. 

6. Asuransi 

Berhubungan langsung dengan owner dalam hal asuransi terhadap jacket 

structure tersebut dengan cara pembayaran premi asuransi. 

2.2.2.2 Tahapan Pembangunan Jacket Structure 

Proyek pembangunan jacket strukture bukanlah suatu hal yang mudah, diperlukan 

suatu perencanaan yang benar – benar matang agar semua tahapan proses dalam 

proyek pembangunan jacket structure tersebut berjalan lancar sesuai rencana dan 

dapat terhindar dari keterlambatan. 

Berikut ini adalh tahapan dalam proyek pembangunan jacket structure : 

1. Tender 

Proses ini merupakan kegiatan awal dimana owner membuka penawaran 

umum kepada beberapa perusahaan galangan yang akan mengerjakan 

proyek pembangunan jacket structure. Perusahaan galangan yang 

diaanggap capable akan dipilih oleh owner untuk melaksanakan proyek 

pembangunannya. 

2. Kontrak 

Kontrak kerjasama berisi persetujuan - persetujuan yang disepakati antara 

pemesan (owner) dengan pihak galangan dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan. 

3. Persiapan galangan 

Pihak galangan yang telah menandatangani kontrak selanjutnya membuat 

perencanaan kerja yang berpatokan pada isi kontrak dan mengambil batasan 

waktu puncak penyelesaian, lalu dihitung mundur hingga didapatkan waktu 

ideal untuk segera memulai proses produksi. Hal ini akan lebih baik dalam 

pengaturan waktu sehingga keterlambatan bisa diminimalisir. Seluruh 
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perencanaan ini biasanya ditangani oleh Plan & Production Control 

Department (PPC Dept), yang merupakan otak dari sebuah proyek. 

4. Desain 

Selanjutnya dilakukan pembuatan Rancangan awal (Preliminary Design) 

yang merupakan pekerjaan pengulangan (Repeated Order) dari proyek - 

proyek sejenis yang pernah dibangun. Rancangan pengulangan ini tidak 

mutlak mengikuti rancangan lama akan tetapi dilakukan modifikasi dan 

penyempurnaan - penyempurnaan sehingga dapat memenuhi seluruh 

kriteria yang ditetapkan oleh owner. Adapun pekerjaan pokok yang 

dilakukan pada tahap ini adalah pembuatan Key Plan, Detail Plan, dan 

Production Drawing Plan. 

5. Pemeriksaan material 

Material yang tiba langsung diperiksa oleh QC (Quality Control) 

departement yang meliputi pemeriksaan secara visual, plate number, dan 

mill certificate sesuai dengan spesifikasinya. 

6. Prefabrikasi  

Pekerjaan yang dilakukan meliputi sand blasting atau shot blasting dan 

primer (mist) coating terhadap material yang sudah siap dipakai. Sand 

blasting atau shot blasting adalah proses pembersihan permukaan material 

dari karat atau kotoran yang menempel pada permukaan material. 

Sedangkan mill coast adalah pemberian lapisan tipis di permukaan material 

yang sudah melalui proses shot blasting untuk mencegah karat. 

7. Cut and Profile 

Berdasarkan gambar kerja yang telah dibuat. 

8. Fabrikasi 

Proses fabrikasi yang dilakukan diantaranya adalah: 

 Fit up and assembly 

Penyetelan dan perakitan bagian- bagian konstruksi menjadi suatu 

bentuk konstruksi yang lebih lengkap. Penyetelan dilakukan dengan 
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las ikat (tack welding) agar apabila masih terdapat kesalahan dapat 

dengan mudah diperbaiki. Setelah penyetelan selesai kemudian 

dilakukan pemeriksaan oleh QC, baik terhadap ukuran- ukurannya 

maupun lokasi elemen- elemen yang telah melaui proses fit up. 

 Weld out 

Pengelasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu 

konstruksi yang telah melaui proses assembly sesuai dengan 

perencanaan. Setelah pengelasan selesai hasil pengelasan dites 

secara NDT (Non Destructive Test). Apabila hasil pengujian masih 

ditemukan cacat harus dilakukan perbaikan pengelasan. 

 Sweep blast dan primer 

Pada seluruh permukaan konstruksi yang akan dicat, dengan 

maksud untuk menghilangkan mist coat dan membersihkan 

permukaan. Selanjutnya adalah pengecatan pertama (primer) pada 

konstruksi yang telah dirakit (assembly) sesuai dengan spesifikasi 

yang diinginkan. 

 Intermediate coat 

Pengecatan konstruksi untuk lapisan yang kedua. Hasilnya juga 

diperiksa QC departement. 

9. Ereksi 

Proses penyambungan bagian - bagian yang telah dibuat sebelumnya. 

Proses erection ini dilakukan di lahan luas yang berada di galangan (yard). 

Pada waktu proses erection, bagian terbawah dari jacket structure telah 

berada di atas skid shoe, sehingga apabila semua jacket structure tersebut 

telah selesai dibangun maka dengan mudah dapat diluncurkan ke jetty. Pada 

tahap ini dilakukan secara tack weld. 

10. Clean up dan spot blast 

Pembersihan semua permukaan sebelum pengecatan. 

 



10 

 

11. Top coat 

Pengecatan akhir seluruh konstruksi sesuai dengan warna yang 

direncanakan. 

2.2.2.3 Alur Produksi Pembangunan jacket structure 

Menurut Soegiono (2004), pada dasarnya pembangunan jacket structure memiliki 

urutan produksi fabrikasi yang hampir sama dengan fabrikasi kapal, berikut ini 

merupakan alur produksi dari pembangunan jacket structure : 

1. Tempat penyimpanan material baja yang sudah dipesan (material storage). 

2. Bengkel fabrikasi. 

3. Fabrikasi perbagian – bagian (Fabrication section-section). 

4. Bengkel assembly setiap section pipa dan caisson. 

5. Erection section- section yang sudah melalui proses asssembly sampai 

terbentuk modul atau blok- blok. 

6. Finalizing, pengecekan dimensi akhir, spot blasting, painting, coating, dan 

persiapan loadout ke barge. 

7. Siap loadout. 

2.3 Manajemen Proyek 

Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari pengelolaan- pengelolaan lingkup 

kerja, waktu, biaya, dan mutu. Pengelolaan aspek- aspek tersebut dengan benar 

merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu proyek (Chairil Nizar, 

2011). Manajemen proyek sangat lah penting untuk diterapkan karena dapat 

memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembagian wewenang, tugas, 

dan tanggung jawab dari setiap owang yang terlibat dalam proyek tersebut. 

Menurut Chairil Nizar (2011), apabila fungsi- fungsi manajemen proyek dapat 

direalisasikan dengan jelas dan terstruktur, maka tujuan akhir dari sebuah proyek 

akan mudah terwujud, yaitu: 

1. Tepat waktu 

2. Tepat kuantitas 

3. Tepat kualitas 
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4. Tepat biaya sesuai dengan yang direncanakan 

5. Tidak ada gejolak sosial dengan lingkunan sekitar 

6. Tercapainya K3 dengan baik 

Koordinasi yang kurang pada saat suatu proyek berlangsung dapat mengakibatkan 

semua schedule yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik yang berujung 

pada sebuah keterlambatan sebuah proyek. Keterlambatan proyek seringkali 

menjadi sumber perselisihan dan tuntutan antara pemiliki proyek dan kontraktor, 

sehingga akan menjadi sangat mahal nilainya baik ditinjau dari segi pemilik 

maupun dari segi kontraktor. Dari segi kontraktor, kontraktor akan terkena denda 

pinalti sesuai dengan kontrak, di samping itu kontraktor juga akan mengalami 

tambahan biaya overhead selama proyek masih berlangsung. Sedangkan, dari segi 

pemilik proyek keterlambatan proyek akan membawa dampak pengurangan 

pemasukan karena penundaan pengoperasian fasilitasnya. Beberapa hal yang 

menyebabkan keterlambatan sebuah proyek adalah: 

1. Tenaga kerja 

2. Ketersediaan bahan 

3. Peralatan 

4. Karakteristik tempat proyek tersebut berlangsung 

5. Manajerial 

6. Keuangan 

7. Faktor – faktor lain seperti kecelakan kerja 

2.4 Checklist analysis 

Keterlambatan proyek merupakan permasalahan klasik yang ada pada proses 

pengerjaan proyek, maka dari itu harus diketahui faktor penyebabnya agar tidak 

berulang lagi kejadian seperti itu. Salah satu metode untuk mengidentifikasi 

keterlambatan proyek itu adalah dengan metode Checklist analysis. Metode ini 

memfokuskan untuk mencari penyebab atau kegagalan dan tidak membahas 

tentang akibat yang terjadi. 

Checklist analysis sendiri adalah salah satu cara yang paling sederhana yang lazim 

digunakan untuk mengurangi kesalahan atau bahkan kegagalan yang dapat 

ditimbulkan oleh keterbatasan memori dan perhatian manusia. Cara ini membantu 

untuk memastikan konsistensi dan kesempurnaan dalam melaksanakan suatu tugas 
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atau kegiatan. Dengan demikian akan didapatkan beberapa faktor penyebab yang 

mengakibatkan keterlambatan pada suatu proyek. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Proses Checklist Analysis 

 

Urutan proses Checklist Analysis berdasarkan Gambar 2.1 adalah : 

1. Definisikan sistem 

Memeriksa sistem dan menentukan batas- batas sistem, sub-sistem, dan 

interface. 

2. Definisikan permasalahan 

Tentukan permasalahan yang mungkin terjadi di dalam sistem tersebut 

sebagai bahan untuk analisa. 

3. Membagi kegiatan untuk dianalisa 

Membagi beberapa sub– sub kegiatan yang saling berhubungan untuk 

merpermudah dilakukanya sebuah analisa. 

4. Menyusunan daftar pertanyaan 

Melakukan penyusunan pertanyaan yang akan diajukan kepada para 

narasumber mengenai kegagalan yang terjadi dalam sistem tersebut. 

5. Pengolahan hasil 

Melakukan pengolahan terhadap hasil analisa yang telah dilakukan 

terhadap para narasumber untuk mengetahui penyebab– penyebab 

kegagalan tersebut. 

Berikut ini adalah kelebihan dari metode checklist analysis : 

1. Pendekatan dilakukan secara sistematis berdasarkan pengalaman 

2. Dapat mengidentifikasi permasalahan dengan sangat datail 

3. Dapat diaplikasikan dengan mudah terhadap berbagai aktivitas dan sistem 

Definisikan 

sistem 
Definisikan 

permasalahan 

Menyusunan daftar 

pertanyaan 

Membagi kegiatan 

untuk dianalisa 

Pengolahan 

hasil  
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Berikut ini adalah kekurangan dari metode checklist analysis : 

1. Seringkali melewatkan permasalahan/ penyebab yang berpotensi besar 

mangakibatkan kegagalan. 

2. Seringkali hanya menghasilkan informasi yang bersifat kualitatif. 

3. Sangat bergantung pada tingkat pengalaman narasumber. 

Agar hasil dari checklist analysis dapat tersususn dengan lebih sitematis dan lebih 

mudah untuk dipahami, hasil dari checklist analysis akan diolah ke dalam root 

cause map. Root cause map sendiri merupakan suatu metode yang sering 

digunakan untuk mencari akar permasalahan yang terjadi dalam suatu sistem, 

seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 Konsep Root Cause Map 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Proses Root Cause Map 
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Urutan proses root cause map berdasarkan Gambar 2.3 di atas adalah : 

1. Identifikasi permasalahan utama 

Mencari permasalahan utama yang menjadi penyebab terjadinya suatu 

kegagalan sistem. 

2. Identifikasi penyebab permasalahan 

Melakuakan identifikasi terhadap berbagai macam hal yang dapat 

menyebabkan kegagalan pada sistem tersebut  

3. Membuat root cause map 

Membuat root cause map diagram secara logis, mulai dari permasalahan 

utama sampai permasalahan– permasalahan kecil yang dapat 

mengakibatkan permasalahan utama terjadi . 

4. Lakukan 5 ways analysis 

Metode ini perlu dilakukan jika hasil yang telah didapat dirasa kurang 

detail. 

5. Pencatatan hasil 

Melakukan pencatatan hasil dari analisa tersebut. 

Berikut ini adalah kelebihan dari metode root cause map : 

1. Dapat diaplikasikan dengan mudah terhadap berbagai aktivitas dan sistem. 

2. Dapat mengidentifikasi permasalahan dengan sangat datail. 

3. Dapat dilakukan modifikasi untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem 

yang akan dianalisa. 

Berikut ini adalah kekurangan dari metode root cause map : 

1. Membutuhkan bantuan dari metode lain untuk mengetahui faktor – faktor 

penyebab terjadinya suatu kegagalan. 

2. Struktur dari root cause map mungkin tidak cocok dengan suatu sistem 

tertentu. 
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2.5  Event Tree Analysis 

Menurut Kurniawan (2014), Event Tree Analysis adalah teknik analisis akibat yang 

digunakan untuk mengevaluasi proses dan peristiwa yang mengarahkan 

kemungkinan kecelakaan. Event Tree Analysis menggunakan struktur pohon logika 

visual yang dikenal sebagai pohon kejadian Event Tree (ET). Tujuan dari Event 

Tree Analysis adalah untuk mengevaluasi semua hasil yang mungkin yang dapat 

terjadi akibat dari sebuah penelitian proyek. Dengan menganalisis semua hasil yang 

mungkin terjadi dan menentukan persentase hasil yang mengarah pada hasil yang 

diinginkan dan persentase hasil yang mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. 

(Ericson, 2005). Gambar 2.4 merupakan konsep dari diagram event tree mulai dari 

initiating event hingga output. 

 

 

Gambar 2.4 Konsep Event Tree Analysis 
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Gambar 2.5 Proses Event Tree Analysis 

 

Urutan proses event tree analysis  berdasarkan gambar 2.5 di atas adalah : 

1. Definisikan  sistem 

Memeriksa sistem dan menentukan batas- batas sistem, sub-sistem, dan 

interface. 

2. Identifikasi bahaya kegagalan 

Lakukan penilaian sistem atau analisis bahaya untuk mengidentifikasi 

bahaya sistem dan skenario kecelakaan yang ada dalam desain sistem. 

3. Identifikasi kejadian awal 

Perhalus analisis bahaya untuk mengidentifikasi initiating event (kejadian 

awal) dalam skenario kecelakaan. 

4. Identifikasi pivotal event 

Mengidentifikasi hambatan keamanan atau penanggulangan yang terlibat 

dengan skenario tertentu yang dimaksudkan untuk menghalang kecelakaan. 

5. Membuat event tree 

Membangun Event Tree Diagram logis, dimulai dengan Initiating Event 

Pivotal Event, dan diselesaikan dengan hasil masing- masing jalur. 
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6. Menentukan probabilitas kegagalan 

Memperoleh atau menghitung probabilitas kegagalan untuk pivotal event di 

event tree diagram. Mungkin perlu untuk menggunakan metode tambahan 

untuk menentukan bagaimana pivotal event bisa gagal dan untuk 

mendapatkan probabilitas. 

7. Identifikasi hasil dari setiap jalur 

Hitunglah resiko hasil untuk setiap jalur di event tree diagram. 

8. Risk matrix 

Penggolongan hasil resiko event tree diagram ke dalam risk matrix dengan 

menentukan frequency dan severity dari masing- masing output. 

9. Pencatatan hasil 

Dokumen seluruh proses pada event tree analysis diperlukan untuk 

pembaruan informasi yang baru. 

Berikut ini adalah kelebihan dari metode event tree analysis : 

1. Dapat dilakukan secara efektif pada berbagai tingkat detail desain. 

2. Relatif mudah dipelajari, lakukan, dan ikuti. 

3. Dapat diaplikasikan dengan mudah terhadap berbagai aktivitas dan sistem. 

 

Berikut ini adalah kekurangan dari metode event tree analysis : 

1. Hanya dapat memiliki satu kejadian awal. 

2. Keberhasilan parsial / kegagalan tidak dapat dibedakan. 

3. Sangat bergantung pada tingkat pengalaman narasumber. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagaram Alir Metodologi Penelitian 

Penjelasan mengenai metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir (lanjutan) 
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3.2 Prosedur Penelitian 

Berikut ini adalah prosedur dan langkah- langkah penelitian tugas akhir ini yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perumusam masalah 

Mengidentifikasi masalah yang kemudian ditetapkan tujuan penelitian agar 

penelitian menjadi jelas dan terarah. Selanjutnya dilakukan studi literatur 

dan studi lapangan untuk mencari referensi serta penelitian terdahulu yang 

kemudian dapat dijadikan perbandingan dalam pengerjaan penelitian ini. 

2. Studi literatur 

Sebagai sarana pengembangan wawasan dan melengkapi teori, dalam 

analisa penulisan tugas akhir ini memerlukan banyak studi literatur yang 

mendukung. Beberapan tahapan studi literatur yang akan dilakukan adalah  

a. Studi mengenai proses pembangunan jacket structure. 

b. Studi mengenai manajemen proyek dan risk assessment 

c. Studi mengenai checklist analysis dan event tree analysis. 

3. Pengumpulan data 

pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan untuk mendukung 

analisa yang dilakukan. Data yang akan diolah berkaitan dengan evaluasi 

kinerja proyek sebagai bahan analisis dan kondisi terkini dari perusahaan. 

Data yang diperlukan antara lain : 

Data schedule awal pembangunan jacket structure. 

Data mengenai waktu jam kerja harian di galangan, meliputi jam kerja 

biasa dan jam kerja lembur. 

Data mengenai jumlah pekerja yang terlibat. 

Data mengenai fasilitas produksi (mesin dan peralatan) yang dimiliki. 

Membuat kuisioner untuk mencari faktor penyebab keterlambatan proyek 

pembangunan jacket structure, probability event tree analysis, pivotal 

event event tree analysis, dan penentuan risk matrix. 
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4. Pembahasan  

Dari data – data yang telah diperoleh maka akan dilakukan 

pembahasan.Menganalisa hasil wawancara untuk menemukan item 

pekerjaan yang mengalami masalah, faktor- faktor apa saja yang 

mempengaruhi permasalahan, serta pencegahannya agar proyek berjalan 

dengan baik dan lancar. Menganalisa hasil dari checklist analysis untuk 

mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya keterlambatam proyek 

pembangunan jacket structure. Kemudian diimplementasikan kedalam root 

cause map agar menjadi lebih sitematis dan mudah untuk dimengerti. 

Selanjutnya untuk event tree analysis hanya membuat diagram untuk 

menyusun initiating event, pivotal event, output, dan probability kemudian 

output dari event tree analysis tersebut ditentukan dari nilai frequency index 

pada Tabel 3.1 serta severitiy index pada tabel 3.2 untuk digolongkan dalam 

risk matrix pada Tabel 3.3. Masing- masing index ini telah mendapat 

persetujuan dari koresponden di PT. PAL Indonesia dan disesuaikan dengan 

standar DNV. 

Tabel 3.1 Frequency Index untuk risk matrix 

(DNV/Marine Risk Assestment, 2002) 

FI Rating Kualitatif Kuantitatif 

5 Frequent 
Kejadian terjadi tiap produksi jacket structure 

baru 
>1 

4 
Reasonably 

Probable 

Kejadian terjadi tiap produksi dalam rentang 5 

kali produksi jacket structure baru. 
0,1- 1

 

3 Remote 
Kejadian terjadi tiap produksi dalam rentang 25 

kali produksi  jacket structure baru. 
0,01 - 0,1

 

2 
Extremely 

Remote 

Kejadian terjadi tiap produksi dalam rentang 75 

kali produksi jacket structure baru 
0,001- 0,01

 

1 
Extremely 

Improbable 

Kejadian terjadi tiap produksi dalam rentang 100 

kali proyek produksi jacket structure baru. 
0,0001-0,001
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Tabel 3.2 Severity Index (SI) untuk risk matrix 

(DNV/Marine Risk Assestment, 2002) 

SI Rating Kualitatif Kuantitatif 

5 Minor 
Proyek produksi kapal baru tidak dikenai 

denda dan tepat waktu 
< 0,01 

4 Moderate 
Proyek produksi kapal baru dikenai 10 – 100 

juta dan jacket structure terlambat 1 - 12 bulan 
0,001-0,1 

3 Serious 
Proyek produksi kapal baru dikenai 100 – 200 

juta dan jacket structure terlambat > 1 tahun 
0,1-1 

2 Catastrophic 
Proyek produksi jacket structure baru gagal 

dilaksanakan 
0,001- 0,01 

Tabel 3.2 Severity Index (SI) untuk risk matrix (lanjutan) 

(DNV/Marine Risk Assestment, 2002) 

 

Tabel 3.3 risk matrix 

FI Rating 

SEVERITY (SI) 

1 2 3 4 

Minor Moderate Serious Catastrophic 

5 Frequent 6 7 8 9 

4 
Reasonably 

Probable 
5 6 7 8 

3 Remote 4 5 6 7 

2 Extremely Remote 3 4 5 6 

1 
Extremely 

Improbable 
2 3 4 5 

 

5. Kesimpulan dan saran 

Setelah semua tahapan dilakukan maka disusun kesimpulan dari penelitian 

dan juga saran yang berguna bagi peningkatan kinerja terhadap proyek yang 

akan datang dan bagi pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengumulan Data 

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan proyek EPCC ( Engineering, 

Procurement, Constructn, and Commsion ) Well Head Production  Bukit tua milik 

Petronas Caligari Ketapang II Ltd., yang termasuk dalam rencana pengembangan 

ladang minyak Bukit Tua yang terletak di sebelah utara pulau Madura, dan 

direncanakan baroparasi selama 3 tahun. Memiliki kapasitas 1500 ton untuk top 

side facility dan 2200 ton untuk jacket, seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.1 

 

 

 Gambar 4.1 Load Out Jacket WHP Bukit Tua (PT. PAL Indonesia) 

 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mencari factor – faktor yang dapat 

mempengaruhi keterlambatan proyek tersebut. Dengan menggunakan metode 

Check List Analisys untuk mengetahui berbagai faktor penyebab keterlambatan 
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jacket milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. Ini, kemudian dilanjutkan dengan 

menggunakan metode Root Cause Map yang akan mempermudah pembacaan. Dan 

untuk mengetahui akibat – akibat yang akan timbul oleh keterlambatan tersebut 

akan digunakan metode Event Tree Analisys. Berikut ini adalah data aktivitas 

utama dari pengerjaan proyek pembangunan jacket Bukit Tua yang dikerjakan oleh 

PT. PAL Indonesia. 

 

Tabel 4.1 Aktivitas Utama 

No. Aktivitas 
Rencana 

( hari ) 

Realisasi 

( hari ) 

1 Project Management  578  775 

2 Engineering 235 278 

3 Procurement 252 316 

4 Fabrication & Construction 213 271 

5 Hook Up & Commissioning 381 446 

6 Transport/ Install/ Drilling 198 247 

(Sumber: PT.PAL Indonesia) 

 

Berbagai aktivitas yang tertera pada Tabel 4.1 saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya, itu berarti jika salah satu dari beberapa kegiatan yang tercantum 

dalam tabel di atas mengalami permasalahan sudah bisa dipastikan juga akan 

mempengaruhi aktivitas yang lain. Dari tabel di atas juga dapat kita lihat 

permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini dapat terlihat dengan 

sangat jelas, keterlambatan yang terjadi sangat jelas terjadi, keterlambatan tersebut 

terjadi dikarenakan oleh aktivitas lain yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

tersebut, atau disebabkan oleh permasalahn yang terjadi dalam aktivitas itu sendiri. 

Seperti yang tercantum dalam batasan masalah, dalam penelitian ini penulis 

berfokus pada pembangunan jacket dari well head production Bukit Tua milik 

Petronas Caligari Ketapang II Ltd., Tabel 4.2 berukut adalah aktivitas 

pembangunan jacket dari well head production Bukit Tua : 
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Tabel 4.2 Aktivitas Fabrikasi dan Konstruksi 

No. Aktivitas 
Rencana 

( hari ) 

Realisasi 

( hari ) 

1 Fab. Tray and Support 4 4 

2 Fab. Piping System (Assembly) 8 8 

3 Fab. 5D Bend & Pipe From Riser 8 8 

4 Fab Jacket Leg 40 40 

5 Fab. Diagonal Bracing-Hor. Framing 30 30 

6 Fab. Mudmat 25 60 

7 Fab. Boatlanding 20 46 

8 Fab. Riser Protector 20 20 

9 Fab. Riser Clamp 25 25 

10 Fab. Conductor Guides 18 18 

11 Fab. Padeyes 10 26 

12 Fab. Sea Deck el 4.750 20 30 

13 Scaffolding Preparation 14 38 

14 Assembly leg 1B-2B onto Craddle5 4 15 

15 Assembly Diag. Bracing & Hor. Frame el -57.0 5 12 

16 Assembly Diag. Bracing & Hor. Frame el -42.5 5 12 

17 Assembly Diag. Bracing & Hor. Frame el -26.7 5 12 

18 Assembly Diag. Bracing & Hor. Frame el -10.9 5 12 

19 Assembly Hor. Frame el +4.750 5 10 

20 Assembly Leg 3A onto System 4 6 

21 Assembly Mudmat 4 6 

22 Assembly Conductor Clamp 10 12 

23 Assembly Riser Clamp 4 10 

24 Assembly Anode 15 12 

25 Assembly Padeyes, Sea Deck and Stairway 6 16 

26 Trial Fit Boatlanding 7 7 

27 Assembly Riser Protector 6 10 

28 Final Coating/ Splash Zone 6 6 

(Sumber: PT.PAL Indonesia) 
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Tabel 4.2 Aktivitas Fabrikasi dan Konstruksi (lanjutan) 

No. Aktivitas 
Rencana 

( hari ) 

Realisasi 

( hari ) 

29 Fab. Piles 105 105 

30 Assembly Grouter Packer 10 6 

(Sumber: PT.PAL Indonesia) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan antara waktu (hari) rencana pengkerjaan 

dengan realisasi dari pengkerjaan tersebut. Memang tidak semua kegiatan 

pengerjaan tersebut mengalami keterlambatan, tetapi hal tersebut tetap saja 

mempengaruhi waktu dari total pengerjaan jacket dari well head production  Bukit 

Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. 

 

4.2 Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data akan dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama dilakukan 

untuk mengetahui faktor– faktor penyebab terjadinya keterlambatan menggunakan, 

metode check list analisys yang kemudian dibantu dengan metode root cause map 

yang akan mempermudah pembacaan runtutan dari faktor – faktor penyebab 

keterlambatan tersebut. Dalam penggunaan metode root cause map akan 

menggunkan bantuan dari softtware DPL 6.0 fault tree demo yang bertujuan 

mendapatkan bentuk diagram yang rapi dan lebih mudah untuk dibaca. 

Sedangkan dalam tahap yang kedua bertujuan untuk mengethui akibat yang timbul 

dari keterlambatan yang sudah terjadi menggunakan metode ETA ( event tree 

analisys ) yang akan diterjemahkan dalam bentuk diagram dan akan dilanjutkan 

dengan penentuan probabilitas dan severity untuk digolongkan dalam risk matrix. 

 

4.3 Check List Analisys 

Sebelum menginjak pada tahap pengolahan data terlebih dahulu akan dilkukan 

pengumpulan data, dalam hal ini akan menggunakan metode check list analisys 

sebagai sarana pengumpulan data untuk penelitian ini. Seperti yang sudah jelaskan 
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pada BAB III , Checklist analysis merupakan salah satu cara yang paling sederhana 

yang lazim digunakan untuk mengurangi kesalahan atau bahkan kegagalan yang 

dapat ditimbulkan oleh keterbatasan memori dan perhatian manusia.  

Tujuan digunakannya metode ini agar didapatkan berbagai data yang berkaitan 

dengan permasalahan – permasalahan yang telah terjadi dalam pengkerjaan proyek 

tersebut, dengan begitu data – data yang berupa permasalahan penyebab 

keterlambatan proyek ini akan tercatat dengan baik agar dapat dipelajari lebih 

lanjut dan menjadi catatat yang mungkin bisa berguna untuk pengkerjaan proyek – 

proyek selanjutnya. 

Dalam pratek dilapangan penggunaan kuisioner akan disebarkan kepada beberapa 

staff PT. PAL Indonesia yang memiliki jabatan strategis yang dinilai mempunyai 

kapabilitas untuk memberikan informasi yang nanatinya akan digunakan sebagai 

data pengkeerjaan penelitian ini melalui kuisioner tersebut. Dalam penyusunan 

pertanyaan pada kuisioner tersebut, terlebih dahulu dibuat susunan pertanyaan yang 

bersumber dari beberapa literatur yang bersangkuatan dan tugas akhir terdahulu 

yang mempunyai bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini. Kemudian 

susunan pertanyaan tersebut diskusikan dengan pembimbing dari PT. PAL 

Indonesia agar bisa lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima oleh staff – 

staff PT. PAL Indonesia yang bersangkutan. Kemudian data - data yang telah 

didapat dari kuisioner tersebut akan diolah sehingga didapatkan faktor – faktor apa 

saja yang menjadi penyebab keterlambatan dari proyek pembangunan  jacket dari 

well head production Bukit Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. Kemudian 

untuk mempermudah pambacaan data – data tersebut akan digunakan metode root 

cause map yang berbetuk sebuah diagram. 

Pada Tabel 4.3 dibawah ini menunjukan berbagai macam permasalahan yang 

terjadi pada saat pengkerjaan proyek pembangunan jacket Bukit Tua di PT. PPAL 

Indonesia 
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Tabel 4.3. Rekapitulasi kuisioner proses procurment 

NO. Nama Kejadian 

1 Detail Gambar kurang 

2 Perubahan Tata Letak 

3 Perubahan Fungsi 

4 Perubahan Material 

5 Proses Lama 

6 Vendor Tidak Sanggup 

7 Tidak Memiliki Kapabilitas 

8 Tidak Memiliki Sertifikasi 

9 Proses Assembly Saling Menunggu 

10 Material Habis 

11 Jumlah Peralatan Terbatas 

12 Produktifitas Kurang 

13 Vendor Tidak Memenuhi Kontrak 

14 Proses Terlambat 

15 Natural Hazard 

16 Cuaca Buruk 

17 Kondisi Tanah Labil 

18 Material Belum Tersedia 

19 Fungsi Pengawasan Tidak Berjalan 

20 Proses Evaluasi Tidak Berjalan 

21 Kurangnya Pengalaman 

22 Kurangnya Koordinasi di Lapangan 

23 Buruknya Komunikasi Dengan Owner 
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4.3.1 Analisa Faktor Penyebab Keterlambatan 
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Gambar 4.2 adalah hasil penelitian menggunakan metode check list analisys yang 

sudah diterjemahkan ke dalam bentuk diagram menggunakan bantuan metode root 

cause map. Diagram di atas menunjukan berbagai permasalahan yang terjadi 

selama berjalannya proyek pembangunan jacket dari well head production Bukit 

Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd., permsalahan tersebut terjadi pada 

setiap bagian pengerjaan proyek jacket ini, mulai dari bidang procurement, 

fabrikasi, sampai dalam bidang manajemennya. 

 

4.3.1.1 Analisa Proses Procurement Lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram permasalahan proses procurement 

 

Dari Gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa faktor penyebab keterlambatan terjadi 

hampir pada setiap aktivitas dibidang procurment ini. Permasalahan yang paling 

sering terjadi ada pada proses desain dan dalam proses tender yang memakan waktu 

yang lama. 

 

 

 

 

Procurement 

lama 

Proses 

tender 

Perubahan 

design 
Proses 

dokumentasi 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram permasalahan proses tender 

 

Dari berbagai wawancara yang dilakukan dengan beberapa staf yang berhubungan 

dengan proses tender di PT. PAL Indonesia. Seperti pada Gambar 4.4, 

permasalahan utama dalam proses tender di PT. PAL Indonesia adalah kurangnya 

waktu yang diberikan kepada tim tender. Dimulai dengan waktu persiapan yang 

terkadang sangat terbatas ditambah lagi dengan proses negosiasi yang terkadang 

cukup susah untuk mendapatkan kesepakatan. Permasalahan lainya adalah dengan 

pihak sub – contractor yang gagal dalam menjalankan kontrak yang harus 

memaksa pihak PT. PAL Indonesia untuk mencari sub – contractor lain yang sudah 

pasti berimbas dalam keterlambatan jadwal pengkerjaan pembuatan jacket dari well 

head production  Bukit Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram permasalahan proses desain 
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Terlalu seringnya perubahan desain seperti pada Gambar 4.5 yang terjadi sangat 

banyak memakan waktu, penyebabnya sangat beragam. Dimulai dari hasil desain 

yang kuarang tepat jika diterapkan pada daerah operasional karena tidak dapat 

memenuhi kriteria life time selama 3 tahun. Kemudian berhubungan dengan 

permasalahan ketersediaan material dipasaran yang mempengaruhi pergantian 

desain, serta revisi dari pihak surveyor yang disewa langsung oleh pihak owner 

untuk memastikan desain tersebut mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. 

Dalam perancangan desain jacket tersebut juga sempat mengalami penambahan 

code yang digunakan yang sudah pasti berimbas pada perubahan desain dari jacket 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram permasalahan proses dokumentasi 

 

Permasalahn yang terjadi dalam proses penyusunan dokumen seperti pada gambar 

4.6 sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi bagaimanapun proses penyusunan 

dokumen tetap saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit ditambah lagi dengan 

banyaknya perubahan desain yang terjadi sangat berpengaruh dalam waktu 

pengerjaan dokumentasi dari proyek tersebut. Hal lain yang berpengaruh dalam 

proses pembuatan dokumen proyek tersebut adalah persetujuan dari pihak owner 

yang pastinya membutuhkan waktu karena harus malalui proses koreksi terlebih 

dahulu. 
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4.3.1.2 Analisa Proses Fabrikasi yang Terlambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Diagram Proses permasalahan proses fabrikasi yang terlambat 

 

Dalam proses konstruksi seperti pada Gambar 4.7 keterlambatan sangat sering 

terjadi, bahkan hampir disemua lingkup konstruksi  jacket dari well head 

production  Bukit Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. ini seperti yang 

diuraikan dalam pembahasan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Diagram permasalahan jumlah ketersediaan pekerja. 

 

Kurangnya jumlah para pekerja sangat berpengaruh, seperti pada Gambar 4.8 

terlambatnya regenarasi membuat proses konstruksi menjadi lebih lama, karena 

pastinya pekerja yang sudah cukup tua mengalami penurunan dalam tingkat 

produktivitas. Begitu pula dengan sertifikasi mempunyai dampak yang cukup 

besar, karena pastinya pihak owner mengingnginkan jacket tersebut dikerjakan 

oleh pekerja yang bagus, atau dalam hal ini mempunyai skill yang baik 

dibidangnya, dan hal itu dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dimiliki 
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oleh pekerja yang bersangkutan. Dengan kurangnya jumlah pekerja yang 

mempunyai sertifiksi membuat pekerjaan konstruksi menjadi lebih lama. Hal yang 

tidak kalah pentingnya adalah kemampuan sub – contractor dalam memenuhi 

kontraknya, dalam hal ini adalah memberikan jumlah pekerja yang memadai sesuai 

dengan isi kontrak yang sudah disetujui. Sering kali sub – contractor tidak sanggup 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang 

mengakibatkan PT. PAL Indonesia harus mencari pihak sub – contractor baru yang 

pastinya sangat memakan waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Diagram permasalahan produktivitas pekerja 

 

Tidak bisa dipungkiri ini adalah salah satu hal yang paling berpengaruh, terlihat 

dari Gambar 4.9 produktivitas pekerja. Sebenarnya permasalahan yang terjadi tidak 

terlalu banyak, seperti halnya pengaruh internal, pada saat melakukan bincang – 

bincang dengan beberapa pekerja pada saat istirahat terkadang terjadi permasalahan 

dalam pemenuhan hak – hak pegawai yang pastinya berpengaruh pada keadaan 

psikologis pegawai dan berpengaruh juga pada produktivitas pekerja tersebut. 

Permasalahan lainnya adalah dibidang kedisiplinan, baik kedisiplinan dalam 

memulai pekerjaan maupun dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan 

pada pekerja tersebut. Tingkat kehadiran pekerja juga memberikan pengaruh dalam 

hal ini. 
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Gambar 4.10 Diagram permasalahan ketersedian material 

 

Ketersedian material yang cukup menjadi kunci dalam kelancaran suatu proyek, 

seperti pada gambar 4.10 ketersediaan material yang tidak mencukupi atau kurang 

akan menambah jangka waktu pengkerjaan, dalam hal ini konstruksi jacket dari 

well head production  Bukit Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. 

Ketersediaan material yang tidak mencukupi keharusan pihak kontraktor, dalam hal 

ini adalah PT. PAL Indonesia, memesan terlebih dahulu material yang dibutuhkan 

yang sudah pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan 

material yang dicari belum tentu ada di Indonesia dan mengharuskan pihak 

kontraktor harus mengimpor secara langsung maupun dengan bantuan pihak ketiga. 

Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan adanya kontrol ketersediaan material yang 

baik, tetapi ketersediaan material tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan 

gudang penyimpanan material sering mengalami kekosongan material ditengah 

proses pengerjaan konstruksi. Hal lain yang mempengaruhi ketersediaan material 

adalah perubahan desain, bisa saja material yang sudah ada atau sudah dibeli batal 

digunakan karena adanya perubahan desain yang mengharuskan menggunakan 

material yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.11 Diagram permasalahan produktifitas peralatan 
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Selain produktifitas pekerja, kemampuan produktifitas peralatan yang digunkan 

juga sangat berpengaruh dalam penyelesaian proyek konstruksi jacket dari well 

head production Bukit Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. Seperti pada 

Gambar 4.11 semakin baik produktifitas peralatan yang digunakan semakin cepat 

proyek konstruksi ini dapat selesai, tapi jika sebaliknya, semakin buruk tingkat 

produktifitas peralatan yang digunakan semakin lama pula proyek ini dapat 

terselesikan. Masalah utama dalam hal produktifitas peralatan adalah peralatan 

tersebut mengalami kerusakan yang dikarenakan kurangnya perawatan terhadap 

peralatan - peralatan tersebut. Hal ini sangat menghambat jalannya pengerjaan 

proyek karena jumlah peralatan yang digunakan akan berkurang dikarenakan 

keruskan yang dialami oleh peralatan tersebut dan harus menjalani perbaikan yang 

belum tentu waktu peralatan tersebut selesai diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Diagram permasalahan keadaan lingkungan 

 

Sebenarnya hal ini tidak terlalu berpengaruh besar dalam keterlambatan proyek 

karena sudah dapat diatasi dengan cukup baik oleh pihak PT. PAL Indonesia. Pada 

Gambar 4.12 berbagai fasilitas sudah disiapakn oleh PT. PAL Indonesia untuk 

mengatasi berbagai macam gangguan lingkungan yang kemungkinan akan 

menghambat jalannya proyek konstruksi jacket dari well head production Bukit 

Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. 

Seperti halnya galangan yang bersifat indoor untuk menggulangi jika terjadi hujan, 

mungkin salah satu yang masih menjadi permasalahan jika terjadi padamnya listrik, 

memang sudah disiapkan tenaga listrik cadangan yang bisa digunakan pada saat 

listrik padam, tetapi terkadang masih dirasa tidak cukup untuk memenuhi semua 
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kebutuhan listrik pada saat pengerjaan proyek tersebut berlangsung, terutatama di 

malam hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Diagram permasalahan proses prefabrikasi 

 

Pada Gambar 4.13 proses prefabrikasi ini mengalami permasalahan yang cukup 

banyak yang pastinya memperlambat waktu penyelesaian dari proyek konstruksi  

jacket dari well head production Bukit Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. 

Permasalahan yang terjadi meliputi proses sand blasting sampai pemotongan 

material. Pada proses sand blasting, karat yang terlalu tebal pada permukaan 

material membuat tahapan proses ini menjadi lebih lama untuk diselesaikan, 

ditambah lagi dengan jumlah peralatan yang kurang memadai yang menambah 

jangka waktu penyelesaian proses sand blasting ini menjadi lebih lama lagi. 

Kemudian permasalahan yang menghambat penyelesian proses pemotongan 

material, penyebab utama dari terlambatnya penyelesaian proses ini ada pada 

kemampuan peralatan yang digunakan. Mulai dari kerusakan yang dialami oleh 

peralatan yang digunakan, kerusakan ini biasanya disebabkan oleh penggunaan alat 

yang terlalu berlebihan sampai kurangnya perawatan terhadap peralatan tersebut. 

Masalah lainya adalah dari segi tingkat kecanggihan peralatan yang digunakan, ada 

beberapa perlatan yang kecanggihannya dirasa sudah tidak mampu lagi untuk 

memberikan hasil yang maksimal. 
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Gambar 4.14 Diagram permasalahan proses fabrikasi 

 

Dalam proses ini kendala yang dihadapi termasuk sedikit, pada Gambar 4.14. 

Tetapi dikarenakan jumlah pekerjaan yang terbilang banyak tentu akan memakan 

waktu yang tidak sedikit pula. Dimulai dari proses fabrication section, ketersediaan 

material menjadi permasalahan utama pada tahap ini, terkadang suatu pekerjaan 

pada proses ini terpaksa berhenti dikarenakan menunggu datangnya material 

terlebih dahulu. Proses erection, kendala terjadi dikarenakan oleh kemampuan 

crane mulai mobilitas crane yang dianggap kurang sampai terjadinya kerusakan 

pada crane yang sedang digunakan. Kemudian proses coating, kembali 

ketersediaan material menjadi kendala utama dari proses fabrikasi ini, bahkan 

terkadang material yang ada mengalami kerusakan dikarenakan penyimpanan yang 

tidak baik. 

 

4.3.1.3 Analisa proses manajemen yang buruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Diagram proses manajemen yang buruk 
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Dalam sub-bab ini membahas tentang permasalahan – permasalahan yang terjadi 

pada bidang manajemen yang berpengaruh pada keterlambatan proyek yang terjadi 

pada proyek konstruksi jacket dari well head production Bukit Tua milik Petronas 

Caligari Ketapang II Ltd. Seperti halnya pada proses konstruksi pada Gambar 4.15, 

permasalahan yang terjadi dibidang manajemen ini terjadi hampir pada setiap aspek 

dari sistem manajemen dari proyek konstruksi jacket dari well head production 

Bukit Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. Mulai dari buruknya sistem 

manajemen kontrol, komunikasi yang tidak lancar, sampai penjadwalan proyek 

yang tidak berjalan dengan semestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Diagram permasalahan manajemen control 

 

Salah satu penyebab utama terjadinya keterlambatan pada proyek ini adalah tidak 

berfungsinya manajemen kontrol dengan baik seperti pada Gambar 4.16. Dimulai 

dari fungsi pengawasan yang tidak baik dan bahkan terkadang memakan waktu 

yang lama yang tentu saja bisa menghambat jalannya pengerjaan dari proyek yang 

terjadi pada proyek konstruksi jacket dari well head production Bukit Tua milik 

Petronas Caligari Ketapang II Ltd. Kemudian proses evaluasi yang seharunya dapat 

digunakan sebagai cara untuk mengkoreksi kesalahan – kesalahan yang yang 

terjadi selama proyek berlangsung justru tidak dapat diterapkan dengan baik. 
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Gambar 4.17 Diagram permasalahan komunikasi dan koordinasi 

 

Salah satu hal terpenting ketika bekerja sama dalam mengerjakan sutu hal, sama 

halnya dengan pengkerjaan proyek yang terjadi pada proyek konstruksi  jacket 

dari well head production Bukit Tua milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. Dari 

Gambar 4.17 yang merupakan hasil berbagai wawancara yang dilakukan dengan 

beberapa supervisor dari PT. PAL Indonesia, faktor pengalaman menjadi salah satu 

kunci penting agar proses komunikasi dan koordinasi ini dapat berjalan dengan 

lancar, tetapi hal ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Kemudian faktor penyebab 

keterlambatan pada proyek konstruksi jacket dari well head production Bukit Tua 

milik Petronas Caligari Ketapang II Ltd. Adalah koordinasi yang tidak berjalan 

dengan baik, baik itu dengan pihak owner maupun koordinasi antar divisi, 

seringkali hal ini menganggu jalannya pengerjaan proyek tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Diagram permasalahan penjadwalan 
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Dari berbagai wawancara yang sudah dilakukan, penjadwalan merupakan 

permasalahan klasik yang hampir selalu terjadi dalam setiap proyek yang pernah 

dikerjakan oleh PT. PAL Indonesia. Terutama dalam hal schedule awal seperti pada 

Gambar 4.18, semua narasumber yang telah diwawancarai mengatakan bahwa hal 

ini sangat sering terjadi yang sudah pasti membuat proyek yang sedang dikerjakan 

menjadi molor. Ada banyak hal yang membuat schedule awal tidak terlaksana 

dengan baik, mulai dari proses tender sub– contractor yang molor sampai dengan 

kendala keungangan. Kemudian permasalahan perubahan schedule, yang 

seharusnya dapat mengatasi jadwal pengkerjaan yang sudah molor justru terkadang 

menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan koordinasi 

yang tidak terlalu baik yang akhirnya membuat perubahan jadwal ini tidak 

terlaksana dengan semestinya. 

 

4.3.2  Perhitungan probabilitas 

 

Setelah proses penterjemahan dari check list analysis menjaadi  root couse map 

selesai dilanjutkan dengan mencari nilai probabiltas darisetiap kejadian tersebut.  

Metode yang digunakan adalah expert judgement. Koresponden yang mengisi 

kuesioner adalah orang berpengalaman dibidangnya. Data dari expert judgement 

kemudian disesuaikan dengan frequency index dari Det Norske Veritas (DNV) 

seperti pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Frequency Index 

FI Rating Kualitatif Kuantitatif  

5 Frequent 
Terjadi pada setiap proyek 

jacket 
1 

4 
Reasonably 

Probable 

Terjadi pada setiap rentan 5 kali 

proyek jacket 
0,1 – 1 

3 Remote 
Terjadi pada setiap rentan 25 

kali proyek jacket 
0,01 – 0,1 

 

(Sumber: DNV/Marine Risk Assessment, 2002) 
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Tabel 4.4 Frequency Index (lanjutan) 

FI Rating Kualitatif Kuantitatif  

2 
Extremely 

Remote 

Terjadi pada setiap rentan 75 

kali proyek jacket 
0,001 – 0,01  

1 
Extremely 

Improbable 

Terjadi pada setiap rentan 100 

kali proyek jacket 
0,0001 – 0,001   

(Sumber: DNV/Marine Risk Assessment, 2002) 

 

Dengan demikian didaptkan probabilitas seperti pada Tabel 4.5 :  

 

Tabel 4.5 Probabilitas untuk setiap kejadian 

NO. Kejadian Probabilitas 

1 Detail Gambar kurang 0.0187 

2 Perubahan Tata Letak 0.0002 

3 Perubahan Fungsi 0.0019 

4 Perubahan Material 0.0039 

5 Proses Lama 0.0021 

6 Vendor Tidak Sanggup 0.0021 

7 Tidak Memiliki Kapabilitas 0.0004 

8 Tidak Memiliki Sertifikasi 0.0001 

9 Proses Assembly Saling Menunggu 0.0034 

10 Material Habis 0.0054 

11 Jumlah Peralatan Terbatas 0.0234 

12 Produktifitas Kurang 0.0085 

13 Vendor Tidak Memenuhi Kontrak 0.0219 

14 Proses Terlambat 0.0219 

15 Natural Hazard 0.0219 

16 Cuaca Buruk 0.0220 

17 Kondisi Tanah Labil 0.0010 
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Tabel 4.5 Probabilitas untuk setiap kejadian (lanjutan) 

NO. Kejadian Probabilitas 

18 Material Belum Tersedia 0.0010 

19 Fungsi Pengawasan Tidak Berjalan 0.0010 

20 Proses Evaluasi Tidak Berjalan 0.0010 

21 Kurangnya Pengalaman 0.0024 

22 Kurangnya Koordinasi di Lapangan 0.0005 

23 Buruknya Komunikasi Dengan Owner 0.0020 

 

Kemudian akan dilakukan perhitungan besar nilai probabilitas untuk setiap 

kategori kejadian tersebut seperti pada Tabel 4.6, Tabel 4.7, dan Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.6 Probabilitas Proses Procurement (P1) 

NO. Kejadian Probabilitas 

1 Proses Tender Lama 0.0021 

2 Vendor Tidak  Sanggup 0.0021 

3 Detail Gambar kurang 0.0187 

4 Perubahan Tata Letak 0.0002 

5 Perubahan Fungsi 0.0019 

6 Perubahan Material 0.0039 

Total 0.0289 

 

Tabel 4.7 Probabilitas Proses fabrikasi jacket (P2) 

NO. Kejadian Probabilitas 

1 Tidak Memiliki Kapabilitas 0.0004 

2 Tidak Memiliki Sertifikasi 0.0001 

3 Proses Assembly Saling Menunggu 0.0034 

4 Material Habis 0.0054 

5 Jumlah Peralatan Terbatas 0.0234 
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Tabel 4.7 Probabilitas Proses fabrikasi jacket (P2) (lanjutan) 

NO. Kejadian Probabilitas 

6 Produktifitas Kurang 0.0085 

7 Vendor Tidak Memenuhi Kontrak 0.0219 

8 Proses Terlambat 0.0219 

9 Natural Hazard 0.0219 

10 Cuaca Buruk 0.0220 

11 Kondisi Tanah Labil 0.0010 

12 Material Belum Tersedia 0.0010 

Total 0.1309 

 

Tabel 4.8 Probabilitas Proses manjemen (P3) 

NO. Kejadian Probabilitas 

1 Fungsi Pengawasan Tidak Berjalan 0.0010 

2 Proses Evaluasi Tidak Berjalan 0.0010 

3 Kurangnya Pengalaman 0.0024 

4 Kurangnya Koordinasi di Lapangan 0.0005 

5 Buruknya Komunikasi Dengan Owner 0.0020 

Total 0.0069 

 

Dari tabel 4.6, 4.7, dan 4.8 dapet diketahui nilai prbabilotas dari setiap kategoeri 

kejadian. Untuk kategori Procurement sebesar 0.0289, proses fabrikasi sebesar 

0.1309, dan proses manajemen sebesar 0.0069. jadi dapat diketahui nilai total 

probabilitas utuk top event sebsar :  

PTE = P1 + P2 + P3  

PTE = 0.0289 + 0.1309 + 0.0069 

PTE = 0.1667 
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4.4 Event Tree Analysis 

 

Diagram Event Tree Analysis (ETA) adalah suatu metode analisa untuk mencari 

akibat dari gagalnya suatu sistem dalam hal ini adalah keterlambatan proyek jacket 

Bukit Tua. Disini akan dijelaskan secara menyeluruh mengenai akibat gagalnya 

suatu sistem produksi kapal mulai dari akibat kegagalan dari pivotal event yang tidak 

berjalan maksimal, hingga output yang dihasilkan dari gagalnya suatu pivotal event. 

Semua proses tersebuat akan dijabarkan dalam bentuk diagram ETA sehingga 

nantinya dapat diketahui akibat permasalahan, probabilitas, dan risk mtrix nya.   

Pada Gambar 4.19 dibawah ini dijabarkan mengenai akibat dari keterlambatan 

proyek konstruksi kapal kargo dimana terbagi menjadi 5 pivotal event yaitu dana 

pembangunan , proses pengadaan material produksi, jumlah pekerja, jumlah 

peralatan, dan proses evaluasi produksi. Dari pivotal event tersebut akan terbagi 

menjadi 6 output yang akan dilengkapi dengan waktu keterlambatan dan akibat 

keterlambatan.  
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A. Initiating Event  

Initiating Event adalah kejadian awal dalam skenario kegagalan pada ETA 

dimana pada stusi kasus ini adalah Keterlambatan proyek jacket Bukit Tua. 

Dengan hasil probabilitas sebesar 0.1667  

B. Pivotal Event  

Pada pivotal event terdapat 5 faktor yang merupakan kejadian gagal 

maupun sukses dari metode keselamatan yang ditetapkan untuk mencegah 

Initiating Event agar tidak mengakibatkan sebuah resiko. Diantaranya 

adalah :  

1. Dana proyek berjalan lancar  

Dana memegang peranan penting dalam suatu proyek oleh sebab itu 

poin ini ditaruh di nomor pertama dengan konsekuensi apabila dana 

tidak lancar maka proyek akan mengalami keterlambatan. 

2. Pengadaan material tepat waktu  

Poin kedua yang vital dalam sebuah proyek adalah bahan produksi / 

material, maka jika hal ini terlambat akan sangat mengganggu proses 

konstruksi.  

3. Jumlah dan kwalitas pekerja  

Jumlah pekerja dan tingkat kwalitas SDM yang digunakan juga 

sangat berpengaruh dalam sebuah proses pembanguna jacket Bukit 

Tua. Tentu saja berpengaruh besar pada cepat lambatnya 

proyektersebut dapat diselasaikan dengan baik. 
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4. Jumalah dan kwalitas peralatan  

Jumlah peralatan yang digunakan juga sangat berpengaruh dalam sebuah 

proses pembanguan jacket Bukit Tua karena jika peralatan yang digunakan 

mengalami kerusakan dan peralatan tidak sesuai standar maka suatu 

pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. 

5. Proses evaluasi proyek  

Dalam suatu proyek sebaiknya dilakukan suatu proses yang 

dinamakan pengawasan atau evaluasi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan karena menyangkut terhadap kualitas / hasil dari proyek 

tersebut. 

 

C. Output  

 

Pada ETA ini memiliki konsekuensi dimana masing – masing output 

memiliki probabilitas sesuai dengan pivotal event yang terjadi. Keterangan 

mengenai untuk masing - masing output diantaranya : 

 

A : Jacket selesai diproduksi namun mengalami sedikit keterlambatan 

antara 1 minggu – 1 bulan diakibatkan adanya beberapa koreksi / 

perubahan. 

 

B : Jacket selesai diproduksi namun mengalami keterlambatan 1-6 

bulan yang diakibatkan oleh tidak terlaksananya proses evaluasi 

proyek dengan baik. 

 

C : Jacket selesai diproduksi namun mengalami keterlambatan 6 bulan 

- 1 tahun yang diakibatkan oleh jumlah peralatan yank tidak 

mencukupi dan tidak sesuai standar sehingga memperlambat 

proses penkerjaan proyek. 
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D : Jacket selesai diproduksi namun mengalami keterlambatan 1 tahun 

yang diakibatkan oleh jumlah pekerja yang tidak mencukupi, 

tidak berpengalaman dan juga tidak bersertifikasi. 

 

E : Jacket selesai diproduksi namun mengalami keterlambatan 1 – 1,5 

tahun yang diakibatkan oleh proses pengadaan barang tidak tepat 

waktu. 

 

F : Jacket selesai diproduksi namun mengalami keterlambatan 1 – 1,5 

tahun karena dana produksi dari owner yang tidak lancar. 

 

D. Risk Matriks 

 

Probabilitas dari hasil ETA kemudian akan digunakan ke dalam penentuan 

kategori konsekuensi dalam risk matrix sesuai dengan standar acuan DNV - 

Marine Risk Assessment. Langkah pertama adalah penentuan dari Frequency 

Index (FI) dan Severity Index (SI) dari output yang dihasilkan pada Event Tree 

Analysis (ETA). Kemudian menghitung Risk Index (RI) untuk digolongkan ke 

dalam risk matrix. 

 

Tabel 4.9 Frequency Index untuk risk matrix 

 

FI Rating Kualitatif Kuantitatif  

5 Frequent 
Terjadi pada setiap 

proyek jacket 
1 

4 
Reasonably 

Probable 

Terjadi pada setiap rentan 

5 kali proyek jacket 
0,1 – 1 

3 Remote 
Terjadi pada setiap rentan 

25 kali proyek jacket 
0,01 – 0,1 

2 
Extremely 

Remote 

Terjadi pada setiap rentan 

75 kali proyek jacket 
0,001 – 0,01  

1 
Extremely 

Improbable 

Terjadi pada setiap rentan 

100 kali proyek jacket 
0,0001 – 0,001   

 

(Sumber: DNV/Marine Risk Assessment, 2002) 

 

Tabel 4.9 menjelaskan penggolongan data kuantitatif dan kualitatif dari ETA 

ke dalam FI dimana rating permasalahan terjadi menjelaskan tentang kurun 
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waktu kejadian permasalahan pada proyek pembangunan jacket. 

Penggolongan data ini juga meminta persetujuan dari responden ETA dengan 

metode wawancara.  

 

 

Tabel 4.10 Severity Index (SI) untuk risk matrix 

 

SI Rating Kualitatif Kuantitatif 

1 Minor 
terlambat antara 1 minggu – 

1 bulan. 
< 0,01 

2 Moderate 
terlambat antara 1 bulan – 

12 bulan. 
0,01 – 0,1 

3 Serious 
terlambat antara 12 bulan – 

18 bulan. 
0,1 – 1 

4 Catastrophic 
terlambat lebih dari 18 

bulan 
1 – 10 

 

(Sumber: DNV/Marine Risk Assessment, 2002)  

 

Tabel 4.10 menjelaskan penggolongan data kuantitatif dan kualitatif dari ETA 

ke dalam SI dimana rating permasalahan terjadi menjelaskan tentang 

penggolongan dampak akibat permasalahan pada proyek jacket yang 

bersangkutan. Penggolongan data ini juga meminta persetujuan dari 

responden ETA dengan metode wawancara.  

 

Sedangakn untuk hasil dari wawancara responden terhadap consequence 

dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini :  

 

 

Tabel 4.11 Hasil Wawancara consequence  

 

No Output 

Frequency Index Severity Index 

Kualitatif Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif 

1 
Output A Remote 0,0222 Minor 0,001 

2 
Output B 

Extremely 

Remote 
0,0055 Moderate 0,05 

3 
Output C Remote 0,0142 Moderate 0,075 
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Tabel 4.11 Hasil Wawancara consequence (lanjutan) 

 

No. Output 

Frequency Index Severity Index 

Kualitatif Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif 

4 
Output D Remote 0,0186 Moderate 0,1 

5 
Output E Remote 0,0583 Serious 0,5 

6 
Output F Remote 0,0500 Catastrophic 5 

 

 

Tabel 4.12 Risk Matrix  

 

FI Rating 

SEVERITY (SI) 

1 2 3 4 

Minor Moderate Serious Catastrophic 

5 Frequent 6 7 8 9 

4 Reasonably     

 Probable 5 6 7 8 

3 Remote 
Output 

A 

Output 

C & D 

Output 

E 

Output 

F 

2 Extremely     

 Remote 3 
Output 

B 
5 6 

1 Extremely     

 Improbable 2 3 4 5 

 

Dari tabel 4.12 diatas dapat dilakukan penggolongan terhadap hasil ETA ke 

dalam risk matrix dengan rumus Risk Index (RI) seperti di bawah ini :  

  

RI = FI + SI   

Keterangan :  

RI : Risk Index  

FI : Frequency Index  

SI : Severity Index  

2 – 4 Low, 5-7 Moderate, 8-9 High 
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Hasil dari perhitungan ini akan ditunjukkan pada tabel diatas menjelaskan 

tentang penggolongan output ke dalam Risk Index (RI). 

 

Tabel 4.13 hasil resiko keterlambatan proyek 

 

No Output 
Frequency Index 

(FI) 

Severity Index  

(SI) 

Risk Index 

 (RI) 

1 Output A 3 Remote 1 Minor 4 Low 

2 Output B 2 
Extremely 

Remote 
2 Moderate 4 Low 

3 Output C 3 Remote 2 Moderate 5 Moderate 

4 Output D 3 Remote 2 Moderate 5 Moderate 

5 Output E 3 Remote 3 Serious 6 Moderate 

6 Output F 3 Remote 4 Catastrophic 7 Moderate 

 

 

Dari tabel 4.13 dapat dijelaskan sebagai contoh bahwa output A dan B berada 

pada pada bobot low yang berarti tingkat resikonya berada pada resiko rendah, 

sedangkan dengan frekuensi index berada pada extremely remote berarti 

tingkat frekuensi kejadian sangat jarang. Untuk severity index moderate 

berarti tingkat bahaya ada pada kategori sedang.  
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BAB. V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
 
Dari penelitian Tugas Akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya 

adalah: 
 

1. Faktor utama penyebab keterlambatan pada proyek EPCC Jacket Structure 

Bukit Tua ini menggunakan metode Checklist Analysis dan Root Cause 

Map adalah proses procurement lama, jadwal perakitan struktur mundur, 

dan manajemen buruk. 

Hasil perhitungan probabilitas yang diperoleh dari masing-masing pokok 

permasalahan: 

a. Proses procurement lama dengan probabilitas 0.0289 

b. Jadwal perakitan struktur mundur  dengan probabilitas 0.1309 

c. Manajemen buruk dengan probabilitas 0.0069 
 

Probabilitas dari keseluruhan faktor penyebab keterlambatan pada proyek 

EPCC Jacket Structure Bukit Tua adalah 0.1667 

2. Dampak dari keterlambatan berdasarkan penggunaan metode Event Tree 

Analysisi adalah : 

a. Output A memiliki probabilitas sebesar 0.0222 dengan tingkat risk 

index low dimana keterlambatan tersebut dapat terjadi dalam rentan 25 

kali proyek jacket dengan keterlambatan antara 1 minggu sampai 1 

bulan. 

b. Output B memiliki probabilitas sebesar 0.0055 dengan tingkat risk 

index low dimana keterlambatan tersebut dapat terjadi dalam rentan 75 

kali proyek jacket dengan keterlambatan antara 1 bulan sampai 12 

bulan. 

c. Output C memiliki probabilitas sebesar 0.0142 dengan tingkat risk 

index moderte dimana keterlambatan tersebut dapat terjadi dalam 

rentan 25 kali proyek jacket dengan keterlambatan antara 1 bulan 

sampai 12 bulan. 
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d. Output D memiliki probabilitas sebesar 0.0186 dengan tingkat risk 

index moderate dimana keterlambatan tersebut dapat terjadi dalam 

rentan 25 kali proyek jacket dengan keterlambatan antara 1 bulan 

sampai 12 bulan. 

e. Output E memiliki probabilitas sebesar 0.0583 dengan tingkat risk 

index moderate dimana keterlambatan tersebut dapat terjadi dalam 

rentan 25 kali proyek jacket dengan keterlambatan antara 12 bulan 

sampai 18 bulan. 

f. Output F memiliki probabilitas sebesar 0.0500 dengan tingkat risk 

index moderate dimana keterlambatan tersebut dapat terjadi dalam 

rentan 25 kali proyek jacket dengan keterlambatan lebih dari 18 bulan. 

 

5.2 Saran 
 
Saran yang dapat diberikan dari penelitian Tugas Akhir ini, berkaitan dengan 

faktor penyebab keterlambatan proses fabrikasi jacket structure Bukit Tua 

adalah: 
 

1. Penelitian ini hanya menilai faktor keterlambatan dari pihak kontraktor 

saja, agar lebih merata dan lebih jelas diperlukan penilaian keterlambatan 

di pihak owner dan consultant. 
 

2. Untuk kebermanfaatan dari penelitian ini, akan lebih baik dilakukan 

anilisis dampak keterlambatannya, hingga tindak mitigasinya terhadap 

risiko-risiko yang terjadi. 
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LAMPIRAN A



KUESIONER PENGUKURAN PROBABILITAS

Nama : …………………………………………..

Jabatan Pada Proyek : …………………………………………..

Berikut akan disajikan daftar permasalahan pada pengkerjaan proyek jacket

Bukit Tua. Menurut anda bagaimana probabilitas dari masing-masing

permasalahn tersebut. Untuk frekuensi kejadian merujuk pada Frequency Index

dari Det Norske Veritas (DNV) seperti tabel dibawah ini:

FI Rating Kualitatif Kuantitatif

5 Frequent Terjadi pada setiap proyek
jacket 1

4 Reasonably
Probable

Terjadi pada setiap rentan
5 kali proyek jacket 0,1 – 1

3 Remote Terjadi pada setiap rentan
25 kali proyek jacket 0,01 – 0,1

2 Extremely
Remote

Terjadi pada setiap rentan
75 kali proyek jacket 0,001 – 0,01

1 Extremely
Improbable

Terjadi pada setiap rentan
100 kali proyek jacket 0,0001 – 0,001



Berikan tanda (√) pada Frequency Index yang ada yakini dalam tabel dibawah

ini :

NO. Kejadian
Frequency Index

1 2 3 4 5

1 Detail Gambar kurang

2 Perubahan Tata Letak

3 Perubahan Fungsi

4 Perubahan Material

5 Proses Lama

6 Vendor Tidak Sanggup

7 Tidak Memiliki Kapabilitas

8 Tidak Memiliki Sertifikasi

9 Proses Assembly Saling Menunggu

10 Material Habis

11 Jumlah Peralatan Terbatas

12 Produktifitas Kurang

13 Vendor Tidak Memenuhi Kontrak

14 Proses Terlambat

15 Natural Hazard

16 Cuaca Buruk

17 Kondisi Tanah Labil

18 Material Belum Tersedia

19 Fungsi Pengawasan Tidak Berjalan

20 Proses Evaluasi Tidak Berjalan

21 Kurangnya Pengalaman

22 Kurangnya Koordinasi di Lapangan

23 Buruknya Komunikasi Dengan Owner



LAMPIRAN B



Data Koresponden Dalam pengisian Kuisioner

NO. Jabatan
Pengalaman

Kerja

1
Project manager Bukit Tua Well Head

Platform
13 tahun

2
Kepala departemen fabrikasi dan

konstruksi
19 tahun

3 Kepala biro SDM dan K3SH 17 tahun

4 Manajer Quality control 16 tahun

5 Manajer sarana dan fasilitas 17 tahun

6 Supervisor rencana dan pengawasan 7 tahun





Tabel Hasil Kuisioner

NO. Kejadian Nilai Frequency Index Total Probabilitas1 2 3 4 5 6

1 Detail Gambar kurang 0,001 0,1 0,0001 0,001 0,01 0,0001 0.1122 0.0187

2 Perubahan Tata Letak 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00001 0,001 0.0014 0.0002

3 Perubahan Fungsi 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,01 0,001 0.0114 0.0019

4 Perubahan Material 0,01 0,001 0,001 0,0001 0,01 0,001 0.0231 0.0039

5 Proses Lama 0,0001 0,01 0,001 0,0001 0,001 0,0001 0.0123 0.0021

6 Vendor Tidak Sanggup 0,001 0,0001 0,0001 0,001 0,01 0,0001 0.0123 0.0021

7 Tidak Memiliki Kapabilitas 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,001 0.0024 0.0004

8 Tidak Memiliki Sertifikasi 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00001 0,0001 0.0005 0.0001



9
Proses Assembly Saling

Menunggu 0,0001 0,0001 0,0001 0,01 0,00001 0,01 0.0203 0.0034

10 Material Habis 0,01 0,01 0,0001 0,001 0,01 0,001 0.0321 0.0054

11 Jumlah Peralatan Terbatas 0,01 0,01 0,0001 0,1 0,01 0,01 0.1401 0.0234

12 Produktifitas Kurang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0.0510 0.0085

13
Vendor Tidak Memenuhi

Kontrak 0,01 0,001 0,01 0,1 0,01 0,0001 0.1311 0.0219

14 Proses Terlambat 0,01 0,001 0,01 0,1 0,01 0,0001 0.1311 0.0219

15 Natural Hazard 0,01 0,001 0,01 0,1 0,01 0,0001 0.1311 0.0219

16 Cuaca Buruk 0,01 0,001 0,01 0,1 0,01 0,001 0.1320 0.0220

17 Kondisi Tanah Labil 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.0060 0.0010



18 Material Belum Tersedia 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.0060 0.0010

19
Fungsi Pengawasan Tidak

Berjalan 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.0060 0.0010

20
Proses Evaluasi Tidak

Berjalan 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0.0060 0.0010

21 Kurangnya Pengalaman 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,0001 0.0141 0.0024

22
Kurangnya Koordinasi di

Lapangan
0,00001 0,001 0,001 0,00001 0,001 0,0001 0.0031 0.0005

23
Buruknya Komunikasi

Dengan Owner 0,00001 0,001 0,001 0,00001 0,01 0,0001 0.0121 0.0020



Initiating
Event

Pivotal Event

Output ProbabilitasDana proyek
berjalan lancar

Pengadaan
material tepat

waktu

Jumlah dan
kwalitas
pekerja

Jumalah dan
kwalitas
peralatan

Proses evaluasi
proyek

0.0222

0.0055

0.0142

0.0186

0.0583

0.0500

A

B

C

D

E

F

Ya
(0.8)

Tidak
(0.2)

Ya
(0.7)

Tidak
(0.3)

Ya
(0.68)

Tidak
(0.32)

Ya
(0.5)

Tidak
(0.5)

Ya
(0.7)

Tidak
(0.3)

Keterlambatan
proyek Bukit

Tua
(0.1667)

Gambar Diagram Event Tree Analysis
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