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2.1 Defenisi Bangunan 

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 

dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah atau di air. 

Bangunan biasanya di konotasikan dengan rumah, gedung ataupun segala sarana, 

prasarana atau insfrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam 

membangun peradapannya. Menurut Wulfram ( 2004 dikutip oleh Ismael, 2013)  

Proyek konstruksi dapat di bedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan yaitu : 

1. Bangunan gedung dengan ciri – ciri : 

a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. 

b. Pekerjaan di laksanakan pada lokasi yang relative sempit. 

c. Manajemen di butuhkan, terutama untuk progressing pekerjaan. 

2. Bangunan sipil dengan ciri – ciri : 

a. Proyek konstruksi di laksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna 

bagi kepentingan manusia. 

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang. 

c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. 

 

2.2 Pengertian Proyek  

Cleland dan King (1983 dikutip oleh Gunawan, 2014) menyatakan bahwa 

proyek merupakan gabungan dari beberapa sumber daya yang dihimpun dalam 

suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. 

Kegiatan atau tugas yang dilaksanakan pada proyek berupa pembangunan atau 

perbaikan sarana fasilitas (gedung, jalan, jembatan, bendungan dan sebagainya) 

atau bisa juga berupa kegiatan penelitian dan pengembangan. 

Proyek adalah satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka 

waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk 

melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas Soeharto, 

(1997 dikutip oleh Kalangi, 2015). Jadi proyek adalah suatu proses dari    
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gabungan rangkaian aktivitas-aktivitas sementara yang mempunyai titik awal dan 

titik akhir, yang melibatkan berbagai sumber daya yang bersifat terbatas atau 

tertentu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan suatu 

proyek selalu bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai suatu titik 

tolak dan suatu titik akhir, yang mana baik biaya maupun hasilnya harus dapat di 

ukur. 

Proyek atau Pekerjaan konstruksi menurut UUJK No 18/1999 (dikutip 

oleh Messah, 2008)  adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan 

perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan 

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing 

beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik 

lain. Suatu pekerjaan konstruksi dapat dinilai kinerjanya baik atau buruk 

berdasarkan biaya, mutu dan waktu yang dihasilkan. Kinerja Proyek merupakan 

bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan membandingkan hasil kerja nyata 

dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang disepakati oleh pihak owner 

dan kontraktor pelaksana. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan membangun 

bangunan atau konstruksi yang telah dirancang atau didesain.  

 

2.2.1 Macam-Macam Proyek 

 Dilihat dari komponen kegiatan utama maka macam proyek dapat 

dikelompokkan menjadi (Soeharto, 1995): 

1. Proyek Engineering Konstruksi  

Komponen utama jenis proyek ini terdiri dari pengkajian kelayakan, desain 

engineering, pengadaan dan konstruksi. Proyek macam ini, misalnya 

pembangunan gedung, jembatan, pelabuhan, jalan raya, fasilitas industri dan 

lain-lain.  

2. Proyek Engineering Manufaktur 

Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru. Jadi, produk 

tersebut adalah hasil usaha kegiatan proyek. Atau dengan kata lain proyek 

manufaktur merupakan proses untuk menghasilkan suatu produk baru.  
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Kegiatan utamanya meliputi desain engineering, pengembangan produk  

(product development) , pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba, fungsi 

dan operasi produk yang dihasilkan. Contoh untuk ini adalah pembuatan katel 

uap, generator listrik , mesin pabrik, kendaraan mobil dan lain sebagainya. 

Bila kegiatan manufaktur dilakukan berulang-ulang, rutin, dan menghasilkan 

produk yang sama dengan terdahulu, maka kegiatan ini tidak lagi di 

klasifikasikan sebagai proyek. 

3. Proyek Penelitian dan Pengembangan 

Proyek penelitian dan pengembangan (research and devlopment) bertujuan 

untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan 

suatu produk tertentu. Dalam mengejar hasil akhir, proyek ini sering kali 

menempuh proses yang berubah-ubah  demikian pula dengan lingkup 

kerjanya. Agar  tidak melebihi anggaran atau jadwal secara subtansial maka 

perlu diberikan batasan yang ketat perihal masalah tersebut.  

4. Proyek Pelayanan Manajemen 

Banyak perusahaan memerlukan proyek macam ini diantaranya: 

a. Merancang sistem informasi manajemen, meliputi perangkat lunak 

maupun perangkat keras. 

b. Merancang program efisiensi dan penghematan 

c. Diversifikasi, penggabungan dan pengambilalihan. 

Proyek tersebut tidak membuahkan hasil dalam bentuk fisik tetapi laporan 

akhir, 

5. Proyek Kapital 

Berbagai badan usaha atau pemerintaha memiliki kriteria tertentu untuk 

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

akuntansi) untuk investasi. Proyek kapital umumnya meliputi pembebasan 

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

manufaktur (pabrikasi) dan konstruksi pembangunan fasilitas produksi. 

 

 

 



II-4 
 

2.2.2 Ciri- Ciri Proyek 

 Berdasarkan pengertian proyek di atas, ciri-ciri proyek antara lain 

(Dannyanti, 2010) : 

a. Memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir. 

b. Sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek. 

c. Dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, anggaran biaya, 

dan mutu hasil akhir. 

d. Merupakan kegiatan nonrutin, tidak berulang-ulang. 

e. Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya 

Berdasarkan definisi dan ciri-cirinya, terlihat cukup jelas bahwa dalam 

suatu kegiatan proyek yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat 

sangat berbeda dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin (kegiatan 

operasional). Berikut perbandingan kegiatan dalam bentuk proyek dan kegiatan 

yang bersifat operasional (Sahid, 2012). 

Tabel  2.1  Perbandingan Kegiatan Proyek vs Kegiatan Operasional 
No Kegiatan Proyek Kegiatan Operasional 

1 Bercorak dinamis, non rutin Berulang-ulang, rutin 

2 Siklus proyek relative pendek Berlangsung dalam jangka 

panjang 

3 Intensitas kegiatan didalam periode siklus 

proyek berubah-ubah (naik-turun) 

Intensitas kegiatan relative 

sama 

4 Kegiatan harus diselesaikan berdasarkan 

anggaran dan jadwal yang 

telahditentukan 

Batasan anggaran dan jadwal 

tidak setajam dalam proyek 

5 Terdiri dari bermacam-macam kegiatan 

yang memerlukan berbagai disiplin ilmu 

Macam kegiatan tidak terlalu 

banyak 

6 Keperluan sumber daya berubah, baik 

macam maupun volumenya 

Macam volume dan 

keperluan 

sumber daya relative konstan 

Sumber: Sahid, 2012 
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Sebuah proyek dikatakan berhasil jika memenuhi batasan proyek yang 

ditetapkan yaitu batasan waktu, batasan biaya dan ruang lingkup pekerjaan serta 

pemberi pekerjaan atau sponsor proyek merasa puas akan hasil yang dicapai. 

Gambar berikut memperlihatkan 3 batasan utama yang harus dipenuhi bagi 

keberhasilan suatu proyek yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1 Tiga Batasan Utama dalam Sebuah Proyek 

(Sumber: Sahid, 2012) 

 

2.3 Proyek Konstruksi  

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan membuat suatu 

bangunan, yang umumnya mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil 

dan teknik arsitektur. Di dalam suatu proyek konstruksi terdapat berbagai 

kegiatan, kegiatan proyek merupakan suatu kegiatan sementara dan berlangsung 

dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber dana tertentu untuk 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang telah ditetapkan.  

Menurut Soeharto (1999 dikutip oleh Ismael, 2013), Banyak kegiatan dan 

pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan proyek konstruksi menimbulkan 

banyak permasalahan yang bersifat kompleks. Kompleksitas proyek tergantung 

dari :  
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1. Jumlah macam kegiatan di dalam proyek.  

2. Macam dan jumlah hubungan antar kelompok (organisasi) di dalam proyek 

itu sendiri. 

3. Macam dan jumlah hubungan antar kegiatan (organisasi) di dalam proyek 

dengan pihak luar.  

Kompleksitas ini tergantung pada besar kecilnya ukuran suatu proyek. Proyek 

kecil dapat saja bersifat lebih kompleks dari pada proyek dengan ukuran yang 

lebih besar. Kompleksitas memerlukan pengaturan dan pengendalian yang 

sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam pelaksanaan 

proyek, maka diperlukan adanya manajemen proyek yang handal dan tangguh 

untuk menopang pelaksanaan proyek Gambaran Proses pekerjaan konstruksi 

menurut Hillebrandt (1988) sebagai sesuatu yang panjang, rumit dan melibatkan 

banyak pihak. Keberhasilan proses pekerjaan konstruksi sangat tergantung dari 

saling keterkaitan antara pihak yang terlibat dalam proses konstruksi. Dalam 

proses konstruksi pihak-pihak yang terlibat dapat dari perorangan atau perusahaan 

sebagai pelaku utama, dimana Pemilik, bisa swasta atau swasta perorangan atau 

pemerintah dan bertanggung jawab atas konsepsi proyek, dan pemilik adalah 

pihak yang paling menentukan. Pemilik dibantu oleh Engineering atau designer, 

seperti arsitek atau consultan engineering. Untuk pelaksanaan fisik dikerjakan 

oleh kontraktor umum atau kontraktor spesialis. 

 

2.4 Manajemen Proyek 

Menurut Gray & Larson (2006 dikutip oleh Karim, 2012) manajemen 

proyek menyediakan sekumpulan piranti yang berdaya guna untuk meningkatkan 

kemampuan individu dalam melakukan perencanaan, mengimplementasikan dan 

mengelola berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan pelaksanaan proyek. Proyek 

sendiri merupakan kegiatan kompleks yang dilakukan sekali tempo, dan dibatasi 

oleh waktu, anggaran atau biaya, sumber daya dan spesifikasi kerja yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Menurut Soeharto (1999 dikutip oleh Ismael, 2013), Adapun tujuan dari 

proses manajemen proyek adalah sebagai berikut : 
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a.  Agar semua rangkaian kegiatan tersebut tepat waktu, dalam hal ini tidak 

terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek. 

b.  Biaya yang sesuai, maksudnya agar tidak ada biaya tambahan lagi di luar dari 

perencanaan biaya yang telah di rencanakan. 

c.  Kualitas sesuai dengan persyaratan. 

d.  Proses kegiatan sesuai persyaratan. 

Dalam manajemen proyek, yang perlu dipertibangkan agar output proyek 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan adalah mengidentifikasi 

berbagai masalah yang mungkin timbul ketika proyek dilaksanakan. 

Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dan menjadi masalah dalam 

manajemen proyek serta membutuhkan penanganan yang cermat adalah sebagai 

berikut (Husen, 2009) : 

Tabel 2.2  Aspek-Aspek Manajemen dalam Proyek 

No 
Jenis 

Aspek 

Definisi 

1 Aspek 

Keuangan 

Masalah ini berkaitan dengan pembelanjaan dan 

pembiayaan proyek. Biasanya berasal dari modal sendiri 

dan atau pinjaman dari bank atau investor dalam janga 

pendek atau jangka panjang. Pembiayaan proyek menjadi 

sangat krusial bila proyek berskala besar dengan tingkat 

komplesitas yang rumit, yang membutuhkan analisis 

keuangan yang cermat dan terencana 

2 Aspek 

Anggaran 

Biaya 

Masalah ini berkaitan dengan perencanaan dan pengendlian 

biaya selama proyek berlangsng. Perencanaan yang matang 

dan terperinci akan memudahkan proses pengendalian 

biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

anggaran yang direnanakan. Jika sebaliknya, akan terjadi 

peningkatan biaya yang besar dan merugikan bila proses 

perencanaannya salah 

Sumber: Husen, 2009 
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Tabel 2.2 Aspek-Aspek Manajemen dalam Proyek (Lanjutan) 

No 
Jenis 

Aspek 

Definisi 

3 Aspek 

Manajemen 

Sumber 

Daya 

Manusia 

 

Masalah ini berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi SDM 

selama proyek berlangsung yang berfluktuatif. Agar tidak 

menimbulkan masalah yang kompleks, perencanaan SDM 

didasarkan atas organisasi proyek yang dibentuk 

sebelumnya dengan melakukan langkah – langkah, proses 

staffing SDM, deskripsi kerja, perhitungan beban kerja, 

deskripsi wewenang dan tanggung jawab SDM serta 

penjelasan tentang sasaran dan tujuan proyek. 

 

4 Aspek 

Manajemen 

Produksi   

 

Masalah ini berkaitan dengan hasil akhir proyek. Hasil 

proyek negatif bila proses perencanaan dan 

pengendaliannya tidak baik. Agar hal ini tidak terjadi, 

maka dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan 

produktivitas SDM, meningkatkan efesiensi proses 

produksi dan kerja, meningkatkan kualitas produksi 

melalui jaminan mutu dan pengendalian mutu. 

 

5 Aspek 

Harga  

 

Masalah ini timbul karena kondisi eksternal dalam hal 

persaingan harga, yang dapat merugikan perusahaan 

karena produk yang dihasilkan membutuhkan biaya 

produksi yang tinggi dan kalah bersaing dengan produk 

lain. 

 

6 Aspek 

Efektivitas 

dan 

Efisiensi  

 

Masalah ini dapat merugikan bila fungsi produk yang 

dihasilkan tidak terpenuhi atau tidak efektif atau dapat juga 

terjadi bila faktor efisiensi tidak dipenuhi. Sehingga usaha 

produksi membutuhkan biaya yang besar. 

 

7 Aspek 

Pemasaran  

 

Masalah ini timbul berkaitan dengan perkembangan faktor 

eksternal sehubungan dengan persiangan harga, strategi 

promosi, mutu produk serta analisis pasar yang salah 

terhadap produksi yang dihasilkan. 

 

Sumber: Husen, 2009 
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Tabel 2.2 Aspek-Aspek Manajemen dalam Proyek (Lanjutan) 

No 
Jenis 

Aspek 

Definisi 

8 Aspek Mutu  

 

Masalah ini berkaitan dengan kualitas produk akhir yang 

nantinya dapat meningkatkan daya saing serta memberikan 

kepuasan bagi pelanggan. 

 

9 Aspek 

Waktu  

 

Masalah waktu dapat menimbulkan kerugian biaya bila 

terlambat dari yang direncanakan serta akan 

menguntungkan bila dapat dipercepat 

Sumber: Husen, 2009 

 

2.5 Pemborosan atau Waste 

Waste secara umum didefinisikan sebagai substansi atau suatu obyek 

dimana pemilik punya keinginan untuk membuang (Waste Management licening 

regulation, 1994). Waste yang dihasilkan dari proyek konstruksi didefinisikan 

sebagai material yang sudah tidak digunakan yang dihasilkan dari proses 

konstruksi, perbaikan atau perubahan (Environmental Protections Agency, 1998 

dikutip oleh Wiguna, 2009). 

Tabel 2.3 Penyebab dan Contoh Terjadinya Material Waste 

No Penyebab Waste Material Contoh 

1 Kurangnya kualitas sistem 

manajemen yang bertujuan 

meminimalisasi waste  

Kurangnya waste management Plan  

2 Lalai di lokasi proyek  Waste material tidak dipisahkan 

dengan material yang masih  

terpakai  

3 Penanganan material yang buruk  Pecah, rusak, dan hilang  

4 Perlindungan yang kurang 

terhadap  

pekerjaan yang sudah selesai  

Tangga beton yang telah selesai 

tidak dilindungi dengan papan  

kayu  

5 Keterbatasan pengamatan di 

proyek dalam hal kerusakan 

material  

Kurangnya penerangan pada gudang  

Sumber: Wiguna, 2009 
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Tabel 2.3 Penyebab dan Contoh Terjadinya Material Waste (Lanjutan) 

No Penyebab Waste Material Contoh 

6 Gudang yang tidak memadai  Pallet tidak digunakan untuk 

melindungi semen dari  

kontaminasi air tanah  

7 Pekerja yang kurang handal  Pekerja yang kurang handal 

menangani bekisting  

8 Pengelolaan waste dengan metode 

konvensional  

Bekisting kayu  

9 Pemesanan material yang 

berlebihan  

Pemesanan beton yang berlebihan 

menyebabkan waste  

10 Metode pengangkutan material  Kurang perlindungan terhadap 

material  

11 Kurangnya perhatian untuk data 

waktu dan metode penerimaan 

material  

Kurang data mengenai penerimaan  

Sumber: Wiguna, 2009 

 

Alwi (2012 dikutip oleh Yudakusuma, 2012) dalam penelitiannya 

mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja kontraktor di indonesia untuk studi 

kegiatan yang tidak menambah nilai menyebabkan pemborosan sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia 

a. Kurangnya keterampilan pekerja 

b. Distribusi pekerja yang buruk 

c. Pengawas datang terlambat 

d. Inspektor yang tidak berpengalaman 

2. Manajemen Profesional 

a. Buruknya koordinasi karyawan 

b. Lambatnya pengambilan keputusan 

3. Desain dan Dokumentasi 

a. Perubahan desain 

b. Gambar kerja tidak jelas 

c. Spesifikasi tidak jelas 
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4. Material 

a. Buruknya kualitas material 

b. Kedatangan material terlambat 

c. Penanganan material yang buruk 

5. Eksekusi 

a. Tidak mengikuti prosedur 

b. Alat tidak sesuai kapasitas 

c. Buruknya tata letak alat 

d. Alat sudah usang 

6. Eksternal 

a. Cuaca 

b. Kerusakan oleh pihak lain 

 

Ada dua jenis utama dari material waste pada proyek konstruksi (Skoyles, 

1987 dikutip oleh Wiguna, 2009) yaitu :  

1. Waste dari pekerjaan struktur.  

Misalnya : reruntuhan beton, sisa besi tulangan, bekisting kayu, dll.  

2. Waste dari pekerjaan finishing.  

Misalnya : material-material yang pecah atau rusak pada keramik, cat, dan 

material plesteran karena tenaga kerja yang tidak hati-hati.  

Langkah pertama dalam implementasi program minimalisasi waste adalah 

memperkirakan banyaknya material waste yang akan dihasilkan pada proyek 

tersebut. Dalam penelitian ini besarnya waste dapat dicari dengan mengetahui 

selisih material yang terpakai dan material yang terpasang sehingga persentase 

wastage level dapat diketahui. 

Adapun perbandingan 8 waste dalam aktivitas produksi dan konstruksi yaitu 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 Perbandingan 8 Waste Dalam Aktivitas Produksi Dan Konstruksi 

No Waste Manufaktur Proyek Konstruksi 

1 Defect Terjadinya cacat atau 

penurunan kualitas 

output 

Material yang masih dibutuhkan 

mengalami kerusakan akibat 

kesalahan proses pemasangan, 

pembuatan atau penyimpanan.  

2 Overproduction Produksi berlebihan 

dibandingkan demand 

Repair atau rework bangunan 

3 Waiting Adanya personel atau 

material yang tidak 

aktif dalam waktu 

yang lama 

Menunggu material datang, 

peralatan dan pekerja datang 

Menunggu peralatn diperbaiki 

Cuaca tidak mendukung untuk 

melakukan aktivitas 

Menunggu interuksi dari 

pimpinan di lapangan. 

4 Unappropriate 

Processing 

Peralatan atau mesin 

yang tidak sesuai 

Peralatan atau prosedur 

pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan standar yang telah 

ditetapkan 

5 Unnecessary 

Motion 

Adanya gerakan yang 

tidak perlu 

Pergerakan pekerja yang tidak 

produkstif (berpindah, mencari, 

dan berjalan) 

6 Excessive 

Transportation 

Adanya perpindahan 

transportasi yang 

berlebihan 

Perpindahan aliran fisik material 

yang terlalu berlebihan 

7 Unnecessary 

Inventory 

Efek dari 

overproduction yang 

menyebabkan 

meningkatnya 

inventory finished 

good dan sisa material 

yang berlebih 

Menyediakan material yang 

lebih dari kebutuhan 

8 Design barang 

atau jasa yang 

tidak sesuai 

Design barang yang 

tidak sesuai dengan 

design awal 

Design bangunan yang tidak 

sesuai dengan permintaan 

pelanggan 

Sumber: Prisilia, 2017 
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2.6 Kurva S atau Hannum Curve 

 Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. 

Hannum atas dasar pengamatan terhadap terhadap sejumlah besar proyek sejak 

awal hingga akhir proyek. Kurva S menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan 

kegiatan, waktu dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai persentase 

kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan 

informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap 

rencana awal (Husen, 2009). 

 

2.7  Lean Project Management  

Filosofi Lean pertama kali diterapkan oleh perusahaan otomotif asal 

Jepang (Toyota). Konsep ini meyakini bahwa dengan mengidentifikasi dan 

mengeliminasi waste bersamaan dengan mengefisiensikan proses dapat mencapai 

suatu fase dimana customer value terpenuhi. Salah satu tahapan penting dalam 

pendekatan lean adalah identifikasi aktivitas-aktivitas mana yang memberikan 

nilai tambah dan tidak. Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sebaiknya 

dikurangi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dalam 

konteks ini, tipe aktivitas dalam organisasi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 

(Hines, 2000 dikutip oleh Baskara, 2014) :  

1.  Value adding activity (VA), aktivitas ini memberikan nilai tambah terhadap 

proses, baik pada aliran informasi dan aliran fisik proses. Misalnya pada 

proses pengecoran.  

2. Non-value adding activity (NVA), aktivitas ini tidak memberikan nilai 

tambah terhadap produk. Aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai waste 

yang dapat menyebabkan proses tidak berjalan secara efisien.  

3.  Non-value adding but necessary activity (NNVA) yakni aktivitas yang tidak 

memberikan nilai tambah akan tetapi tetap dibutuhkan untuk menjalankan 

seluruh rangkaian proses Aktivitas ini tidak dapat dihilangkan dan hanya bisa 

diminamilisir. Misalnya adalah waktu set-up mesin.  

Womack (1996 dikutip oleh Baskara, 2014) mengidentifikasi delapan 

waste yang terdapat dalam sebuah proyek. Definisi waste yang dikembangkan 
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oleh Womack menambah satu macam waste dari definisi yang                        

sudah ada sebelumnya dimana pendefinisian waste sebelumnya terbagi menjadi 

seven waste (Ohno, 1988). Yang membedakan antara seven waste dengan eight 

waste Womack adalah penambahan waste baru yaitu design of goods and services 

that do not satisfy customer needs. 

Berikut ini adalah penjabaran dari eight waste ( Baskara, 2014) yaitu:  

1. Defects in production  

2. Overproduction of items no one wants  

3. Inventory waiting to be processed.  

4. Unneeded processing  

5. Unnecessary transport of goods  

6. Unnecessary movement of people  

7. People waiting for input to work on  

8. Design of goods and services that do not satisfy customer needs  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan (Alarcon, 1995; Alwi,1995; 

Koskela, 1993; Robinson, 1991; Lee ., 1999; Pheng and Hui,1999, Alwi., 2002) 

menyebutkan bahwa kategori waste yang utama dalam bidang konstruksi adalah 

reworks atau repairs, rusak atau cacat, pemborosan material, keterlambatan, 

menunggu, alokasi material yang buruk, penanganan material yang tidak perlu, 

pergerakan atau perpindahan yang tidak perlu, ketidaktepatan dalam pemilihan 

metode kerja, dan manajemen peralatan pergerakan pekerja, dan kurangnya 

keamanan (Kaming, 2014).  

Waste yang terjadi pada proyek konstruksi akan mempengaruhi tingkat 

produktifitas pelaksanaan proyek (Alwi, 2002). Oleh Borcherding (1986, dikutip 

oleh Kaming, 2014), disebutkan bahwa menurunnya produktifitas pada proyek 

konstruksi dapat disebabkan oleh lima kategori waktu tidak produktif 

(unproduktive time), yaitu : waiting atau idle, travelling, working slowly, doing 

ineffective work, dan doing rework. 

Adapun prinsip – prinsip dalam Lean Project Management adalah sebagai 

berikut (Untu, 2014) : 
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1. Project System 

a. Identifikasi waste dengan menggunakan diagram Fish bone diagram dan 

formulasi if then 

b. Identifikasi detail pekerjaan dengan Work Breakdown Structure (WBS) 

2. Leading People 

a. Identifikasi Stakeholder yang berkaitan. 

b. Mengelola Stakeholder, dengan pendefinisian roles tiap-tiap stakeholder, 

dengan menggunakan matriks RICA, digunakan untuk proyek yang 

berhubungan dengan banyak pihak (biasanya hingga ratusan) 

3. Chartering 

Chartering merupakan suatu tahap pendefinisian visi dan tujuan proyek, dan 

menempatkan otoritas kepada pemimpin proyek untuk rencana proyek. Untuk 

memudahkan tahap chartering, maka manager proyek dapat menggunakan 

form charter, sehingga stakeholder yang berkaitan dapat memperoleh 

informasi dari proyek yang berkaitan 

4. Right solution 

Pengambilan solusi ini digunakan dalam pemilihan solusi untuk menangani 

waste yang berpotensi muncul saat pelaksanaan proyek.  

5. Managing Variation 

6. Project Risk Management 

7. Project Plan 

Project Plan Merupakan integrasi dari prinsip Lean Project Management. 

8. Eksekusi 

a. Proses pengendalian proyek 

b. Memonitor kinerja waktu 

c. Mengembangkan sistem biaya atau jadwal terintegrasi 
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2.8 Fishbone Diagram 

Diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode atau 

tool di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan 

diagram Sebab-Akibat atau cause effect diagram. Penemunya adalah seorang 

ilmuwan Jepang pada tahun 60-an. Bernama Dr. Kaoru Ishikawa, ilmuwan 

kelahiran 1915 di Tokyo Jepang yang juga alumni teknik kimia Universitas 

Tokyo. Sehingga sering juga disebut dengan diagram ishikawa. Metode tersebut 

awalnya lebih banyak digunakan untuk manajemen kualitas. Yang menggunakan 

data verbal (non-numerical) atau data kualitatif. Dr. Ishikawa juga ditengarai 

sebagai orang pertama yang memperkenalkan 7 alat atau metode pengendalian 

kualitas (7 tools). Yakni fishbone diagram, control chart, run chart, histogram, 

scatter diagram, pareto chart, dan flowchart (Mustofa, 2014).  

Dikatakan Diagram Fishbone (Tulang Ikan) karena memang berbentuk 

mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. 

Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah 

permasalahan, dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai 

moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan 

pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram Cause and Effect (Sebab dan 

Akibat) karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. 

Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab-akibat 

dipergunakan untuk untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan 

karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu.  

Diagram Fishbone (Tulang Ikan) atau Cause and Effect (Sebab dan 

Akibat) atau Ishikawa telah menciptakan ide cemerlang yang dapat membantu dan 

memampukan setiap orang atau organisasi atau perusahaan dalam menyelesaikan 

masalah dengan tuntas sampai ke akarnya. Kebiasaan untuk mengumpulkan 

beberapa orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai menyangkut 

problem yang dihadapi oleh perusahaan Semua anggota tim memberikan 

pandangan dan pendapat dalam mengidentifikasi semua pertimbangan mengapa 

masalah tersebut terjadi. Kebersamaan sangat diperlukan di sini, juga kebebasan 

memberikan pendapat dan pandangan setiap individu. Jadi sebenarnya dengan 
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adanya diagram ini sangatlah bermanfaat bagi perusahaan, tidak hanya dapat 

menyelesaikan masalah sampai akarnya namun bisa mengasah kemampuan 

berpendapat bagi orang – orang yang masuk dalam tim identifikasi masalah 

perusahaan yang dalam mencari sebab masalah menggunakan diagram tulang ikan 

(Mustofa, 2014). 

Langkah-langkah penggunaan diagram Fishbone ) (Hartono, 2016) : 

1. Dapatkan kesepakatan tentang masalah yang terjadi dan diungkapkan 

masalah itu sebagai suatu pertanyaan masalah (problem question) 

2. Bangkitkan sekumpulan penyebab yang mungkin, dengan menggunakan 

teknik brainstorming atau membentuk anggota tim yang memiliki ide-ide 

berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. 

3. Gambarkan diagram dengan pertanyaan masalah ditempatkan pada sisi kanan 

(membentuk kepala ikan) dan kategori utama seperti: material, metode, 

manusia, mesin, pengukuran dan lingkungan ditempatkan pada cabang-

cabang utama (membentuk tulang-tulang besar dari ikan). Kategori utama ini 

bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. 

4. Tetapkan setiap penyebab dalam kategori utama yang sesuai dengan 

menempatkan pada cabang yang sesusai 

5. Untuk setiap penyebab yang mungkin, tanyakan ”mengapa?” untuk 

menemukan akar penyebab, kemudian daftarkan akar-akar penyebab masalah 

itu pada cabang-cabang yang sesuai dengan kategori utama (membentuk 

tulang-tulang kecil dari ikan). Untuk menemukan akar penyebab, kita dapat 

menggunakan teknik bertanya mengapa lima kali (Five Why). 

6. Interpretasikan diagram sebab akibat itu dengan melihat penyebab-penyebab 

yang muncul secara berulang, kemudian dapatkan kesepakatan melalui 

konsensus tentang penyebab itu. Selanjutnya fokuskan perhatian pada 

penyebab yang dipilih melalui konsensus itu. 
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Langkah-langkah dalam membuat fishbone chart ( Rismahardi, 2012): 

1. Menggambarkan garis horizontal dengan tanda panah pada ujung sebelah 

kanan dan kotak di depannya yang berisi masalah yang diteliti 

 

Masalah

 
Gambar 2.2 Analisis Masalah Dengan Fishbone Chart 

(Sumber: Hartono, 2016) 

 

2. Menuliskan penyebab utama dalam kotak yang dihubungkan ke arah garis 

panah utama 

Masalah

LingkunganMaterialMesin

SDM Metode Modal

 
Gambar 2.3 Analisis Penyebab Utama Dengan Fishbone Chart 

(Sumber: Hartono, 2016) 

 

3. Menuliskan penyebab kecil di sekitar penyebab utama dan 

menghubungkannya dengan penyebab utama 

Masalah

LingkunganMaterialMesin

SDM Metode Modal

Gambar 2.4 Analisis Penyebab Kecil dengan Fishbone Chart 
(Sumber: Hartono, 2016) 
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4. Menentukan sebab-sebab potensial dari permasalahan dan menentukan 

penyebab yang paling dominan dari permasalahan yang terjadi. 

5. Menentukan tindakan perbaikan untuk memecahkan permasalahan yang ada 

dalam meningkatkan kualitas produksi pare putih dengan cara wawancara 

mendalam dan diskusi dengan responden sebagai key informants. 

Kegunaan dari diagram tulang Ikan ini adalah untuk (Kurniawan, 2014) :  

1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah.  

2. Membantu dalam menyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut  

3. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah.  

 

2.8.1 Manfaat Diagram Fishbone 

Manfaat Diagram Fishbone Fungsi dasar diagram Fishbone (Tulang Ikan) 

atau Cause and Effect (Sebab dan Akibat) atau Ishikawa adalah untuk 

mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul 

dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya . Sering 

dijumpai orang mengatakan “penyebab yang mungkin” dan dalam kebanyakan 

kasus harus menguji apakah penyebab untuk hipotesa adalah nyata, dan apakah 

memperbesar atau menguranginya akan memberikan hasil yang diinginkan. 

Dengan adanya diagram Fishbone (Tulang Ikan) atau Cause and Effect (Sebab 

dan Akibat) atau Ishikawa ini sebenarnya memberi banyak sekali keuntungan bagi 

dunia bisnis. Selain memecahkan masalah kualitas yang menjadi perhatian 

penting perusahaan. Masalah – masalah klasik lainnya juga terselesaikan.  

Masalah – masalah klasik yang ada di industri manufaktur khusunya antara 

lain adalah (Mustofa, 2014) :  

1. Keterlambatan proses produksi  

2. Tingkat defect (cacat) produk yang tinggi  

3. Mesin produksi yang sering mengalami trouble 

4. Output lini produksi yang tidak stabil yang berakibat kacaunya plan produk 

5. Produktivitas yang tidak mencapai target  

6. Complain pelanggan yang terus berulang  
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Pada dasarnya diagram Fishbone (Tulang Ikan) atau Cause and Effect 

(Sebab dan Akibat) atau Ishikawa dapat dipergunakan untuk kebutuhan-

kebutuhan berikut (Mustofa, 2014): 

1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah  

2. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah 

3. Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut 

4. Mengidentifikasi tindakan (bagaimana) untuk menciptakan hasil yang 

diinginkan 

5. Membahas issue secara lengkap dan rapi 

6. Menghasilkan pemikiran baru  

Penerapan diagram Fishbone (Tulang Ikan) atau Cause and Effect (Sebab dan 

Akibat) atau  Ishikawa ini dapat menolong kita untuk dapat menemukan akar 

“penyebab” terjadinya masalah khususnya di industri manufaktur dimana 

prosesnya terkenal dengan banyaknya ragam variabel yang berpotensi 

menyebabkan munculnya permasalahan.  

Apabila “masalah” dan “penyebab” sudah diketahui secara pasti, maka 

tindakan dan langkah perbaikan akan lebih mudah dilakukan. Dengan diagram ini, 

semuanya menjadi lebih jelas dan memungkinkan kita untuk dapat melihat semua 

kemungkinan “penyebab” dan mencari “akar” permasalahan sebenarnya. Apabila 

ingin menggunakan Diagram Fishbone (Tulang Ikan) atau Cause and Effect 

(Sebab dan Akibat) atau Ishikawa, kita terlebih dahulu harus melihat, di 

departemen, divisi dan jenis usaha apa diagram ini digunakan. Perbedaan 

departemen, divisi dan jenis usaha juga akan mempengaruhi sebab – sebab yang 

berpengaruh signifikan terhadap masalah yang mempengaruhi kualitas yang 

nantinya akan digunakan 

 

2.8.2 Kelebihan atau Kekurangan FishBone Diagram  

Kelebihan Fishbone diagram adalah dapat menjabarkan setiap masalah 

yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan 

saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Sedang Kekurangan 

Fishbone diagram adalah opinion based on tool dan di design membatasi 
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kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang 

mengunakan metode “level why” yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan 

benar – benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Serta 

biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang 

terdaftar pada diagram tersebut (Mustofa, 2014). 

 

2.9 Matriks Evaluasi 

Matriks evaluasi bertujuan untuk mengetahui solusi mana yang layak 

dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditentukan dengan melakukan 

pembobotan oleh pihak pelaksana proyek. Dari pembobotan tersebut akan didapat 

scoring tiap-tiap solusi, sehingga dapat diputuskan solusi mana yang dapat “GO” 

atau “NOT GO”. Matriks evaluasi hanya digunakan pada peristiwa yang memiliki 

lebih dari satu alternatif solusi dengan waktu implementasi yang bersamaan (pra 

pelaksanaan, saat pelaksanaan, atau pasca pelaksanaan). Untuk kriteria yang 

“NOT GO” dapat dijadikan sebagai solusi cadangan jika solusi pertama tidak 

dapat diimplementasikan, urutan solusi sesuai dengan bobot dari masing-masing.  

Weight factor menggambarkan bobot tiap-tiap kriteria (1 sampai 10) 

berdasarkan prioritas pelaksana proyek, semakin tinggi bobot kriteria tersebut, 

maka dianggap semakin penting (diutamakan). Ranking pada tiap-tiap solusi 

dilakukan pembobotan juga (1 sampai 10) berdasarkan kriteria yang di tetapkan.  

Pembobotan pada ranking solusi menyatakan bahwa semakin besar bobot yang 

diberikan maka dianggap semakin baik, misalnya semakin besar bobot yang 

diberika pada kriteria waktu maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan. 

(Hapsari, 2011). 

 

2.10 Resiko dan Pengertiannya 

Resiko (risk) adalah kejadian yang berpeluang mempengaruhi proyek 

secara negatif sebagai akibat dari adanya ketidakpastian. Resiko dikaitkan dengan 

kemungkinan atau probabilitas terjadinya peristiwa di luar yang diharapkan.  

Kejadian di masa yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti. Kejadian 

ini atau suatu keluaran (output) dari suatu kegiatan atau peristiwa dapat berupa 
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kondisi yang baik atau kondisi yang buruk. Jika yang terjadi adalah kondisi yang 

baik maka hal tersebut merupakan peluang (opportunity), namun jika terjadi hal 

yang buruk maka hal tersebut merupakan resiko. Kerzner (2001, dikutip oleh 

Tjakra, 2011) menjelaskan konsep resiko pada proyek sebagai ukuran probabilitas 

dan konsekuensi dari tidak tercapainya suatu sasaran proyek yang telah 

ditentukan. Resiko memiliki dua komponen utama untuk satu peristiwa, yaitu 

probabilitas terjadinya peristiwa dan dampak dari peristiwa yang terjadi. Flanagan 

dan Norman (1993) mendefinisikan resiko sebagai faktor penyebab terjadinya 

kondisi yang tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan atau 

kehilangan  

 

2.10.1 Manajemen Resiko 

Manajemen resiko merupakan pendekatan terorganisasi untuk menemukan 

resiko-resiko yang potensial sehingga dapat mengurangi terjadinya hal-hal diluar 

dugaan. Manajemen resiko harus dilakukan sedini mungkin dengan didukung 

informasi tersebut. Prosesnya merupakan tindakan preventif di mana kondisi 

usaha sesungguhnya dapat menjadi jelas sebelum terlambat dan dapat terhindar 

dari kegagalan yang lebih besar (Kerzner, 2001) Flanagan dan Norman (1993, 

dikutip oleh Tjakra, 2011) mendefinisikan manajemen resiko adalah cara untuk 

mengidentifikasi dan mengukur seluruh resiko dalam suatu proyek atau bisnis 

sehingga dapat diambil keputusan bagaimana mengelola resiko tersebut.  

 

2.10.2 Faktor Risiko 

Factor risiko yang melekat pada proyek konstruksi adalah ketidakpastian 

(uncertainty). Ketidakpatian sendiri dapat dibedakan antara lain. Ketidakpastian 

Risiko yang terkait dengan keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat 

ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif, apabila kita dapat memperoleh 

informasi. Selanjutnya ketidakpastian yang diartikan dengan keadaan dimana ada 

beberapa kemungkinan kejadian yang akan menyebabkan hasil yang berbeda , 

Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadiannya tidak diketahui secara 

kuantitatif Bramantyo (2008, dikutip oleh Ismael (2013). 
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Menurut PMBOK (Project Management Institute Body of Knowledge) 

(2008), Definisi manajemen risiko adalah merupakan proses formal dimana 

faktor-faktor risiko secara sistematis diidentifikasi, dianalisis, respon, dan 

dikendalikan. Merupakan suatu metode pengelolaan sistematis yang formal yang 

berkonsentrasi pada mengidentifikasi dan mengendalikan area atau kejadian-

kejadian yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya perubahan yang tidak 

diinginkan. Di dalam konteks suatu proyek, merupakan  suatu seni dan iptek 

dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap faktor- faktor risiko 

yang ada selama pelaksanaan suatu proyek. Enam tahapan dalam manajemen 

risiko yaitu sebagai berikut (Ismael, 2013): 

1. Perencanaan Manajemen Risiko 

2. Identifikasi Risiko 

3. Analisa Risiko Kualitatif 

4. Analisa Risiko Kuantitatif 

5. Perencanaan Respon Risiko 

6. Kontrol dan Monitoring Risiko 

Adapun tujuan tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meningkatkan 

kinerja proyek dari awal sampai selesai dengan melakukan identifikasi, evaluasi, 

dan kontrol yang berhubungan dengan risiko proyek. 

 

2.11 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)  

2.11.1 Pengertian Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

FMEA merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk 

mengevaluasi kegagalan terjadi dalam sebuah sistem, desain, proses, atau 

pelayanan (service). Identifikasi kegagalan potensial dilakukan dengan cara 

pemberian nilai atau skor masing – masing moda kegagalan berdasarkan atas 

tingkat kejadian (occurrence), tingkat keparahan (severity), dan tingkat deteksi 

(detection) (Stamatis, 1995 dikutip oleh Puspitasari, 2014).  

Dari definisi FMEA di atas, yang lebih mengacu pada kualitas, dapat 

disimpulkan bahwa FMEA merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisa suatu kegagalan dan akibatnya untuk 



II-24 
 

menghindari kegagalan tersebut. Dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3), kegagalan yang dimaksudakan dalam definisi di atas merupakan suatu 

bahaya yang muncul dari suatu proses (Hanif ,2015).  

Secara umum, terdapat dua tipe FMEA, FMEA desain dan FMEA proses. 

Pada FMEA desain, pengamatan difokuskan pada desain produk. Sedangkan 

FMEA proses, pengamatan difokuskan padakegiatan proses produksi. Metode 

yang diterapkan pada penelitian ini adalah FMEA proses, karena pengamatan 

hanya dilakukan pada kegiatan proses produksi yang sedang berlangsung dan 

tidak memperhatikan desain produk. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk 

meminimasi kemungkinan terjadi cacat (defect) (Puspitasari, 2014). 

Berikut petunjuk pemberian skor pada FMEA yaitu sebagai berikut: 

1. Petunjuk Pemberian Skor Dampak (Severity= S) 

Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko yaitu menghitung 

seberapa besar dampak atau intensitas kejadian mempengaruhi output proses. 

Dampak tersebut diranking mulai skala 1 sampai 10, dimana 10 merupakan 

dampak terburuk. Adapun kriteria penilaian severity adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Kriteria Dampak atau Intensitas Akibat Resiko (severity) 

Rangking 
Akibat atau 

Efek 
Kriteria Verbal 

1 Tidak ada akibat Tidak ada efek atau mengakibatkan apa-apa 

2 Akibat sangat 

ringan 

Efek sangat kecil pada proses pengerjaan  

Pekerjaan tetap berjalan, hanya sangat sedikit 

gangguan 

3 Akibat ringan Pekerjaan dapat terus dilaksanakan dan efek kecil 

pada proses pengerjaan hanya sedikit gangguan 

4 Akibat minor Efek minor pada proses pengerjaan, namun ada 

penurunan performa yang signifikan 

5 Akibat moderat Efek menengah pada proses pengerjaan proyek 
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Tabel 2.5 Kriteria Dampak atau Intensitas Akibat Resiko (severity) (Lanjutan) 

Rangking 
Akibat atau 

Efek 
Kriteria Verbal 

6 Akibat 

signifikan 

Efek signifikan pada pekerjaan, pekerjaan masih 

dapat dilakukan 

7 Akibat major Efek yang ditimbulkan mayor pada proyek,  

Pekerjaan tidak dapat dijalankan secara penuh  

8 Akibat ekstrem Efek ekstrim pada proyek namun terlalu 

menghalangi proses  

9 Akibat serius Efek yang ditimbulkan serius apabila terjadi 

10 Akibat 

berbahaya 

Efek yang di timbulkan berbahaya pada pekerjaan 

proyek 

 

2. Petunjuk pemberian skor Kemungkinan (Occurrence= O) 

Occurrence adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi dan 

menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk. Dengan 

memperkirakan kemungkinan occurrencepada skala 1 sampai 10. Adapun kriteria 

penilaian occurrence adalah sebagai berikut (Sari, 2016): 

Tabel 2.6 Kriteria Kemungkinan Terjadinya Resiko (Occurrence) 

Rangking Kejadian Kriteria verbal 
Tingkat terjadinya 

Kegagalan 

1 Hampir 

tidak pernah 

Resikohampir tidak pernah 

terjadi 

Probabilitas 

terjadinya 0 – 1 

2 Remote Resiko jarang terjadi Probabilitas 

terjadinya  > 1 – 2 

3 Sangat 

sedikit 

Resiko yang terjadi sangat 

sedikit 

Probabilitas 

terjadinya  > 2 – 3 

4 Sedikit Resiko yang terjadi sedikit Probabilitas 

terjadinya  > 3 – 4 

5 Rendah Resiko yang terjadi pada tingkat 

rendah 

Probabilitas 

terjadinya  > 4 – 5 

6 Medium Resiko yang terjadi pada tingkat 

medium 

Probabilitas 

terjadinya  > 5 – 6 

Sumber : Sari (2016) 
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Tabel 2.6 Kriteria Kemungkinan Terjadinya Resiko (Occurrence) (Lanjutan) 

Rangking Kejadian Kriteria verbal 
Tingkat terjadinya 

Kegagalan 

7 Agak tinggi Resiko yang terjadi agak tinggi Probabilitas 

terjadinya  > 6 – 7 

8 Tinggi Resiko yang terjadi tinggi Probabilitas 

terjadinya  > 7 – 8 

9 Sangat 

tinggi 

Resiko yang terjadi sangat 

tinggi 

Probabilitas 

terjadinya  > 8 – 9 

10 Hampir 

selalu 

Resiko selalu terjadi Probabilitas 

terjadinya  > 9 

Sumber : Sari (2016) 

 

3. Petunjuk Pemberian Skor Deteksi (Detection = D) 

Nilai Detection diasosiasikan dengan pengendalian saat ini. Detection adalah 

pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan atau mengontrol kegagalan 

yang dapat terjadi. Adapun kriteria penilaian detection adalah sebagai berikut  

(Sari, 2016): 

Tabel 2.7 Kriteria Deteksi Resiko (Detection) 

Rangking Akibat Kriteria 

1 Hampir pasti Pasti terdeteksi 

2 Sangat tinggi Sangat mudah terdeteksi 

3 Tinggi Mudah terdeteksi 

4 Moderately high Dapat terdeteksi 

5 Moderate Cukup Mudah terdeteksi 

6 Rendah Relati jarang terdeteksi 

7 Sangat rendah Sangat jarang terdeteksi 

8 Remote Relatif sulit terdeteksi 

9 Very remote Sulit terdeteksi 

10 Tidak pasti Tidak dapat terdeteksi 

Sumber : Sari (2016) 
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` Setelah pemberian rating dilakukan, nilai RPN dari setiap penyebab 

kegagalan dihitung dengan rumus (Wahyunugraha, 2013): 

 

RPN = Severity x Occurrence x Detection …………………………………... (2.1) 

 

Nilai RPN digunakan untuk membandingkan penyebab-penyebab yang 

teridentifikasi selama dilakukan analisis. dari setiap masalah yang potensial dapat 

kemudian. 

 

2.11.2 Teknik FMEA  

Teknik FMEA diimplementasikan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk 

potensi kegagalan, menentukan dampaknya terhadap produksi, dan 

mengidentifikasikan tindakan untuk mengurangi kegagalan. Standar evaluasi 

FMEA didasarkan pada tingkat keparahan atau  keseriusan (S), kejadian (O), dan 

deteksi (D) untuk setiap kejadian risiko. Perkalian nilai S, O dan D akan 

memperoleh nilai Risk Priority Number (RPN). RPN adalah ukuran yang 

digunakan untuk menilai risiko dalam mengidentifikasi risiko kegagalan potensial 

terkait dengan desain atau proses. Namun, teknik FMEA ini memiliki kelemahan 

pada hasil RPN yang memiliki nilai yang sama tetapi mungkin menimbulkan 

representasi risiko yang berbeda (Perdana, 2014). 

 


