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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung merupakan hal yang perlu 

diperhatikan oleh pemilik atau pengelola gedung agar dapat menjamin kenyamanan 

dan keselamatan bagi pengguna gedung. Pemeliharaan dan perawatan bangunan 

gedung merupakan faktor yang penting guna menjaga keberlanjutan fungsi gedung 

di kemudian hari. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan ini akan membuat umur 

bangunan tersebut menjadi lebih panjang. Jika ditinjau dari aspek kekuatan, 

keamanan dan penampilan pada sebuah bangunan, berhasil atau tidaknya suatu 

pembangunan gedung dapat dilihat dari usia pemakaian bangunan yang sesuai 

dengan rancangan bangunannya serta tata cara pemeliharaan dan perawatan 

terhadap bangunan itu sendiri (Indra Fernandi,2011). 

Irika Widiasanti dan R. Eka Murti Nugraha (2016), menyatakan seiring 

berjalannya waktu, akan terjadi banyak perubahan fisik pada suatu bangunan 

gedung. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian yang lebih terhadap 

bangunan gedung tersebut. Hal ini dapat diwujudkan dengan dilakukannya kegiatan 

pemeliharaan dan perawatan pada bangunan gedung. Namun seringkali kegiatan 

pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini hanya dilakukan bila telah terjadi 

masalah pada bangunan tersebut saja. 
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Octavianus Jori (2015) menyatakan dalam dunia konstruksi, kegiatan 

pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung merupakan suatu cara yang 

dilakukan untuk dapat mempertahankan fungsi dari bangunan gedung itu sendiri. 

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung membutuhkan 

manajemen pemeliharaan yang terampil dan biaya yang dapat menunjang kegiatan 

pemeliharaan sehingga dapat dinikmati dan mampu memberikan kepuasan serta 

kenyamanan kepada pengguna gedung. 

Menurut Edi Mawardi (2018), struktur kegiatan pemeliharaan dan 

pembangunan bangunan gedung sebaiknya memiliki sekurang-kurangnya empat 

departemen yaitu teknik (engineering), tata graha (house keeping), layanan 

pelanggan serta administrasi dan keuangan. 

Bayu Ari Murdoko (2015), mengadakan penelitian tentang Penentuan 

Prioritas Pemeliharaan Bangunan Gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 

dengan Metode AHP Menggunakan Aplikasi Expert Choice. Hasil perhitungan dan 

analisis data menunjukkan bahwa kondisi bangunan gedung puskesmas dan 

puskesmas pembantu di Kabupaten Sukoharjo secara umum dalam kondisi cukup 

baik. Dari 57 bangunan yang ada, terdapat 3 bangunan dalam kerusakan sedang, 19 

bangunan dalam keadaan baik, dan 35 bangunan dalam keadaan baik sekali. 

Kemudian urutan bangunan gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang 

mendapat skala prioritas penanganan pemeliharaan yang tertinggi adalah 

puskesmas pembantu Cemani, dan terendah puskesmas Polokarto. 

Arif Fitria Syaifuddin (2016), mengadakan penelitian tentang Prioritas 

Pemeliharaan Bangunan Gedung-gedung Kantor Dinas di Kabupaten Sukoharjo 
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Menggunakan Metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) dengan Bantuan 

Software Expert Choice V.11. Hasil perhitungan dan analisis data menunjukkan 

bahwa kondisi bangunan gedung-gedung kantor dinas di Kabupaten Sukoharjo 

secara umum dalam kondisi cukup baik. Dari 11 bangunan yang ada, terdapat 1 

bangunan dalam kerusakan sedang, 1 bangunan dalam keadaan baik, dan 9 

bangunan dalam keadaan baik sekali. Kemudian urutan bangunan gedung-gedung 

kantor dinas di Kabupaten Sukoharjo yang mendapat skala prioritas penanganan 

pemeliharaan yang tertinggi adalah Kantor Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan 

Kebudayaan (DPPOK), dan terendah adalah Dinas Pendidikan. 

2.2 Skala Prioritas 

Menurut Iqbal Nahdiyat (2018), Skala Prioritas adalah ukuran kebutuhan 

yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan yang dimulai dari 

kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda. Dengan 

skala prioritas diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus 

didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda, dengan tujuan pemenuhan 

kebutuhan yang tidak tepat dan cenderung komsumtif dapat dihindari. 

Menurut Waluyo (2008), Skala prioritas adalah level atau tingkatan kondisi 

untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar dan seberapa penting hal 

tersebut harus dilakukan. Pada umumnya skala prioritas dibagi menjadi 6 (enam) 

kategori, yaitu: emergency, urgent, high priority, medium priority, low priority, dan 

no priority. 
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2.3 Konsep Dasar Maintenance 

Untuk menjaga fungsi bangunan gedung tetap layak guna dan menjaga umur 

bangunan gedung agar sesuai dengan rencana diperlukannya maintenance terhadap 

bangunan gedung tersebut secara terus menerus. Menurut Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 Maintenance tersebut dapat berupa; 

1. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan 

bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung 

selalu laik fungsi (preventive maintenance). 

2. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau 

mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau 

prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi (currative 

maintenance). 

Pada umumnya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu pemeliharaan dan perawatan ringan, sedang dan berat. 

Pemeliharaan berat umumnya dapat dilakukan setelah usia pakai bangunan gedung 

mencapai ± 20 tahun, oleh karena itu pemeliharaan dan perawatan pada bangunan 

gedung penting untuk dilakukan secara periodik melalui mekanisme pemeliharaan 

yang telah terintegrasi (Usman, Kristantod dan Restita Winandi, 2009). 

Tujuan dari pelaksanaan maintenance antara lain (Irika Widiasanti dan R. Eka 

Murti Nugraha, 2016): 

1. Memelihara seluruh fasilitas yang ada di dalam bangunan gedung dan pemilik 

dan/atau pengguna bangunan tersebut merasa nyaman tinggal di dalamnya, 

2. Menjaga nilai asset bangunan gedung atas nama pemilik, 
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3. Merubah atau memodifikasi peralatan serta keadaan gedung jika diperlukan, 

4. Memasang peralatan baru jika diperlukan, 

5. Menyediakan sarana utilitas dan penyalurannya, 

6. Menjaga kebersihan dan keselamatan kerja baik di dalam maupun di luar 

gedung. 

2.4 Bangunan Gedung 

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil dari pekerjaan konstruksi yang 

telah menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berbeda di 

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air. Fungsi dari bangunan gedung adalah 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya yang meliputi baik sebagai hunian 

atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya 

maupun kegiatan khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan 

administrative dan persyaratan teknis dari bangunan gedung (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008). 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung menjabarkan macam-macam bangunan gedung berdasarkan 

fungsinya yaitu: 

1. Bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal 

tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara, 

2. Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara 

dan kelenteng, 
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3. Bangunan gedung fungsi usaha meliputi bangunan untuk perkantoran, 

perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan 

penyimpanan, 

4. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk 

pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan 

umum, 

5. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reactor 

nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang 

diputuskan oleh menteri. 

2.4.1 Pemeliharaan Bangunan Gedung 

Pemeliharaan pada bangunan gedung merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk menjaga keandalan dari bangunan gedung tersebut beserta prasarana dan 

sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi (preventive maintenance) 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008). 

Penggolongan dari kegiatan pemeliharaan meliputi (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008) : 

1. Pemeliharaan Terus-menerus 

Meliputi pembersihan saluran drainase, ruangan-ruangan dan halaman dari 

sampah dan kotoran, pembersihan terhadap kaca, jendela, kursi, meja, lemari. 

Pembersihan dan penyiraman kamar mandi/WC untuk menjaga kesehatan. 

2. Pemeliharaan Berkala 

Meliputi pengecatan kusen-kusen, pintu, tembok dan komponen bangunan 

lainnya yang sudah terlihat kusam. Perbaikan dan pengecatan ulang meleber, 
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perbaikan genteng rusak atau pecah sehingga terjadi kebocoran, pelapisan 

plesteran pada tembok yang retak atau terkelupas, pembersihan dan 

pengeringan lantai halaman atau selasar terkena air. 

3. Pemeliharaan Darurat 

Meliputi pemeliharaan terhadap kerusakan banguann yang tidak terduga 

sebelumnya dan berbahaya atau merugikan jika tidak diantisipasi secepatnya. 

Kegiatan perbaikan yang bersifat sementara harus segera diselesai dan harus 

secepatnya dilakukan pebaikan permanen agar kerusakan yang terjadi tidak 

bertambah parah. 

4. Perawatan Total 

Perawatan total dilakukan apabila tingkat kerusakan parah atau berat 

sehingga bangunan membahayakan pengguna. 

2.4.2 Perawatan Bangunan Gedung 

Perawatan bangunan gedung merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki 

dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, 

dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi (curative 

maintenance) (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008). 

2.4.3 Persyaratan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung 

Menurut Indra Fernandi (2011), pemeliharaan dan perawatan bangunan 

dimaksudkan sebagai gabungan dari tindakan teknis administrative, yang dimaksud 

untuk dapat mempertahankan dan memulihkan fungsi bangunan sebagaimana yang 

telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan suatu bangunan dapat dilihat dari 
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kemampuan bangunan tersebut untuk ada pada kondisi yang diharapkan, yang 

dipengaruhi oleh beberapa persyaratan, yang meliputi: 

1. Persyaratan fungsional 

Yang dimaksud dengan persyaratan fungsional adalah persyaratan 

berdasarkan fungsi bangunan. Setiap bangunan memiliki persyaratan umum 

dan khusus yang harus dipenuhi. Persyaratan umum adalah bahwa bangunan 

tersebut harus mampu melindungi pemakainya dari lingkungan luar. 

Sedangkan persyaratan khusus tergantung dari jenis dan fungsi bangunan 

tersebut, dalam hal ini bangunan untuk pendidikan/kampus. 

2. Persyaratan performance 

Masing-masing komponen bangunan memiliki persyaratan performance 

bangunan yang sangat spesifik. Salah satunya persyaratan bangunan untuk 

gedung kampus sangat berbeda dengan persyaratan bangunan untuk fungsi 

keagamaan. Performance bangunan mencakup beberapa aspek, dimulai dari 

performance fisik bangunan pada bagian luar bangunan, hingga pada elemen-

elemen mekanikal dan elektrikal (ME). Tindakan pemeliharaan dan 

perawatan pada bangunan gedung sangat dipengaruhi oleh tuntutan 

performance menurut owner dan menurt user. 

3. Persyaratan menurut undang-undang 

Persyaratan pemeliharaan dan perawatan bangunan menurut undang-undang 

adalah persyaratan yang tidak dapat diabaikan, karena menyangkut dengan 

regulasi dan legalitas. Persyaratan yang dimaksud tersebut diantaranya adalah 

persyaratan ketinggian maksimum suatu bangunan, dan sebagainya. 
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4. Persyaratan menurut user 

Persyaratan pemeliharaan dan perawatan bangunan menurut user biasanya 

berdasarkan pada kenyamanan. Kenyamanan user merupakan tolak ukuran 

keberhasilan pada suatu bangunan. Biasanya bangunan yang mempunyai 

persyaratan user merupakan bangunan-bangunan yang disewakan serta 

bangunan-bangunan umum. 

Persyaratan teknis bangunan negara harus berdasarkan peraturan-peraturan 

yang berlaku serta memiliki dokumen yang jelas dan lengkap pada Rencana Kerja. 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2005 dan Permen PU No. 

45/PRT/M/2007). 

2.5 Lingkup Pemeliharaan Bangunan Gedung 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 

pekerjaan permeliharaan meliputi jenis pembersihan, perapihan, pemeriksaan, 

pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan 

gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan 

pemeliharaan bangunan gedung.  

1. Arsitektural, meliputi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

24/PRT/M/2008 pasal 4) : 

a. Menemukan jalan keluar sebagai sarana penyelamat (egress) bagi 

pemilik atau pengguna bangunan secara teratur dan baik, 

b. Memelihara secara teratur dan baik terkait unsur-unsur yang terdapat 

di dalam ruang serta perlengkapan yang ada, 
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c. Memelihara secara teratur dan baik terkait unsur-unsur yang tampak 

dari luar dan dalam bangunan sehingga tetap terlihat bersih dan rapi, 

d. Melakukan dekorasi yang benar dan tepat oleh petugas yang memiliki 

kompetensi dan/atau keahlian di bidangnya serta pemeliharaan 

terhadap ornamen arsitektural, 

e. Menyediakan sistem sarana pemeliharaan yang cukup memadai dan 

berfungsi dengan baik, yang dapat berupa alat bantu kerja (tools) 

dan/atau perlengkapan/peralatan tetap.  

2. Struktural, meliputi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

24/PRT/M/2008 pasal 4) : 

a. Memelihara secara teratur dan baik terkait dengan pengelompokan 

pelindung pada komponen struktur, 

b. Memelihara unsur-unsur dalam komponen struktur pada bangunan 

gedung yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca, korosi, kelembaban, 

serta pembebanan di luar batas kemampuan struktur, dan pencemaran 

lainnya secara teratur dan baik, 

c. Mencegah terjadinya penambahan atau perubahan fungsi dari kegiatan 

yang dapat menyebabkan meningkatnya beban yang berkerja pada 

bangunan gedung di luar dari batas beban yang telah direncanakan, 

d. Melakukan pemeriksaan secara berkala sebagai bagian dari kegiatan 

perawatan preventif (preventive maintenance), 
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e. Memelihara bangunan gedung agar dapat difungsikan sesuai dengan 

penggunaan yang telah direncanakan, 

f. Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan struktur yang benar 

oleh petugas yang memiliki kompetensi dan/atau keahlian di 

bidangnya. 

3. Mekanikal (Pemipaan, Sanitasi, Tata Udara dan Transportasi), meliputi 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 pasal 4) : 

a. Memelihara dan melakukan kegiatan pemeriksaan berkala pada 

sistem distribusi air yang meliputi sistem instalasi air kotor, 

penyediaan air bersih, sistem hidran, septik tank dan sprinkler serta 

unit pengolah limbah, 

b. Memelihara dan melakukan kegiatan pemeriksaan berkala pada 

sistem tata udara, agar mutu udara didalam ruangan tetap dapat 

memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan yang telah disyaratkan 

yang meliputi pemeliharaan peralatan utama serta saluran udara, 

c. Memelihara dan melakukan kegiatan pemeriksaan berkala pada 

sistem transportasi yang terdapat didalam gedung, baik berupa lif, 

travelator, eskalator, tangga, travelator, serta peralatan 

transportasi vertikal lainnya. 
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4. Elektrikal (Tata Cahaya, Komunikasi, Telepon dan Alarm), meliputi 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 pasal 4) : 

a. Melakukan kegiatan pemeriksaan secara periodik dan pemeliharaan 

pada bagian perlengkapan pembangkit daya listrik cadangan, 

b. Melakukan kegiatan pemeriksaan secara periodik dan pemeliharaan 

pada bagian sistem instalasi listrik, baik sebagai pasokan daya listrik 

maupun sebagai penerangan ruangan, 

c. Melakukan kegiatan pemeriksaan secara periodik dan pemeliharaan 

pada bagian perlengkapan penangkal petir, 

d. Melakukan kegiatan pemeriksaan secara periodik dan pemeliharaan 

pada bagian jaringan komunikasi (telepon) dan instalasi tata suara serta 

data, 

e. Melakukan kegiatan pemeriksaan secara periodik dan pemeliharaan 

pada bagian jaringan sistem tanda bahaya dan alarm.  

5. Tata Ruang Luar, meliputi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

24/PRT/M/2008 pasal 4) : 

a. Memelihara secara teratur dan baik terkait kondisi dari permukaan 

tanah dan/atau halaman luar pada bangunan gedung, 

b. Memelihara secara teratur dan baik terkait unsur-unsur pertamanan 

yang tedapat di luar dan di dalam bangunan gedung, seperti bidang 

perkerasan (hardscape), vegetasi (landscape), saluran pembuangan, 

perlengkapan ruang luar (landscape furniture), lampu penerangan luar,  

pagar dan pintu gerbang, dan pos/gardu jaga, 
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c. Menjaga kebersihan yang terdapat di luar bangunan gedung, seperti 

lingkungan dan pekarangannya, 

d. Melakukan kegiatan pemeliharaan taman yang benar dan tepat oleh 

petugas yang memiliki kompetensi dan/atau keahlian di bidangnya. 

6. Tata Graha (House Keeping), meliputi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor: 24/PRT/M/2008 pasal 4) : 

Meliputi seluruh kegiatan mencakup Housekeeping yang membahas 

hal-hal yang terkait dengan sistem pemeliharaan dan perawatan bangunan 

gedung,  di antaranya mengenai Pest Control, Landscape, Cleaning Service, 

dan General Cleaning dimulai dari persiapan pekerjaan, proses operasional 

hingga pada hasil dari kerja akhir. 

a. Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) 

Program kerja pada pemeliharaan banguan gedung terbagi dari 

beberapa program yang diantaranya adalah program kerja harian, 

mingguan, bulanan serta tahunan yang memiliki tujuan untuk 

memelihara kebersihan gedung yang mencakup kebersihan Office 

Area, Public Area dan Toilet Area serta kelengkapannya.  

b. Pemeliharaan dan Perawatan Hygiene Service 

Program kerja yang terkait dengan Hygiene Service meliputi program 

pemeliharaan dan perawatan sebagai pengharum ruangan dan anti 

septik yang dapat memberikan kesan harum, bersih, sehat yang 

terdapat pada lobby, ruang kantor, ruang rapat, lif, maupun toilet yang 
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telah disesuaikan dengan fungsi serta keadaan dari masing-masing 

ruangan. 

c. Pemeliharaan Pest Control 

Program kerja pada pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan Pest 

Control dapat dilakukan setiap tiga bulan atau bahkan enam bulan 

sekali dengan memiliki pola kerja yang bersifat umum, berdasarkan 

dengan volume gedung secara keseluruhan yang memiliki tujuan untuk 

menghilangkan hama tikus, serangga serta dengan cara penggunaan 

pestisida, pengasapan (fogging), penyemprotan atau fumigasi, baik di 

dalam maupun di luar bangunan gedung sehingga dapat memberikan 

kenyamanan kepada pengguna gedung.  

d. Program General Cleaning 

Program kegiatan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan secara 

umum terhadap sebuah gedung harus dilakukan agar tetap menjaga 

keindahan dan kenyamanan baik dilihat dari performance gedung yang 

dikerjakan pada hari-hari tertentu atau pada hari libur yang memiliki 

tujuan untuk mengangkat atau mengupas berbagai kotoran pada suatu 

objek tertentu, misalnya seperti kaca bagian dalam, lantai, dinding, 

toilet dan perlengkapan kantor lainnya. 
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Menurut Mark Boone dalam buku Appraising Residential Properties Fourth 

Edition by Appraisial Istitute (US) (2007), komponen-komponen pada bangunan 

meliputi: 

1. Exterior, meliputi: 

a. Sub Struktur, meliputi: 

1) Kegiatan pembersihan dan perawatan, 

2) Melakukan uji penyelidikan tanah (boring test), 

3) Melakukan perawatan pada kerusakan bangunan yang 

diakibatkan oleh organisme (serangan serangga, rayap, hama 

tanah), 

4) Melakukan kegiatan perawatan terhadap pondasi (footing), 

5) Melakukan penggolongan terhadap elemen-elemen pada sub 

struktur. 

b. Superstructure (bangunan bagian atas), meliputi: 

1) Perawatan terhadap bidang vegetasi, 

2) Perawatan terhadap desain eksterior (eksterior dinding, eksterior 

pintu, jendela, plafond, sistem drainase, sistem tata udara), 

3) Ruang isolasi dan ventilasi. 

 
2. Interior, meliputi: 

a. Perawatan terhadap penutup lantai, keramik, plafon, pintu, tangga, 

dinding, partisi, 

b. Perawatan terhadap bidang perkerasan dan tempat kebakaran. 
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3. Perlengkapan dan Sistem Mekanikal, meliputi: 

a. Perawatan terhadap sistem plumbing yang meliputi pemipaan, 

b. Perawatan terhadap pemanas air (water heater), 

c. Perawatan terhadap sistem pemanas yang meliputi tekanan air, 

penguapan, energi solar, 

d. Perawatan terhadap sistem penghawaan dan sistem ventilasi, 

e. Perawatan terhadap sistem elektrikal, elektrikal dan perlengkapan. 

4. Taman, Parkir, dan Bidang Perkerasan 

2.6 Lingkup Perawatan Bangunan Gedung 

Kegiatan pekerjaan perawatan meliputi perbaikan atau penggantian bagian 

bangunan, komponen, bahan bangunan, atau prasarana dan sarana yang 

berdasarkan pada dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung, dengan 

tetap mempertimbangkan dokumen dari pelaksanaan konstruksi. 

1. Rehabilitasi 

Memperbaiki bangunan gedung yang sudah mengalami kerusakan 

sebagian dengan maksud harus sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap atau 

tidak merubah fungsi awal, baik komponen struktur maupun komponen 

arsitektur bangunan gedung harus tetap dipertahankan seperti semula, 

sedangkan pada komponen utilitas dapat atau boleh terdapat perubahan. 

2. Renovasi 

Memperbaiki bangunan gedung yang sudah mengalami kerusakan berat 

sebagian dengan maksud harus sesuai  dengan fungsi tertentu yang dapat tetap 
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atau bisa jadi berubah, baik komponen struktur, komponen arsitektur maupun 

komponen utilitas bangunannya. 

3. Restorasi 

Memperbaiki bangunan yang sudah mengalami kerusakan berat 

sebagian dengan maksud harus sesuai  dengan dan ntuk fungsi tertentu yang 

dapat tetap atau bias jadi berubah dengan tetap mempertahankan komponen 

arsitektur bangunannya sedangkan komponen struktur dan komponen utilitas 

bangunannya dapat atau boleh mengalami peberubahan.  

4. Tingkat Kerusakan 

a. Perbaikan atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan 

gedung pada tingkat kerusakan sedang dan kerusakan berat dapat 

dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung 

telah disetujui oleh pemerintah daerah, 

b. Kerusakan bangunan merupakan tidak berfungsinya bangunan gedung 

atau komponen bangunan gedung akibat berakhirnya atau menyusutnya 

umur bangunan atau akibat kegiatan dari manusia atau akibat perilaku 

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

penyebab lain yang sejenis, 

c. Intensitas dari kerusakan bangunan gedung dapat digolongkan menjadi 

4 (empat) tingkat kerusakan, yang meliputi:  
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1) Kerusakan ringan  

a) Kerusakan ringan merupakan kerusakan yang terjadi akibat 

terutama pada komponen nonstruktural, seperti langit-

langit, penutup atap, dinding pengisi dan penutup lantai, 

b) Perawatan pada tingkat kerusakan ringan, biaya 

maksimumnya adalah sebesar 35% dari harga satuan 

tertinggi dalam proses pembangunan bangunan gedung 

baru yang berlaku, pada tipe/klas dan lokasi yang sama. 

2) Kerusakan sedang  

a) Kerusakan sedang merupakan kerusakan yang terjadi pada 

sebagian dari komponen non-struktural, dan komponen 

struktural seperti lantai, struktur atap, dan lainnya, 

b) Perawatan pada tingkat kerusakan sedang, biaya  

maksimumnya  adalah sebesar 45% dari harga satuan 

tertinggi dari pembangunan bangunan gedung baru yang 

berlaku, pada tipe/klas dan lokasi yang sama. 

3) Kerusakan berat  

a) Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar 

komponen bangunan, baik struktural maupun non-

struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat 

berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, 
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b) Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan 

tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang 

berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.  

4) Perawatan Khusus 

Untuk jenid kegiatan perawatan yang memerlukan penanganan 

yang khusus atau dalam usaha utnuk meningkatkan wujud 

bangunan gedung, seperti kegiatan renovasi atau restorasi 

(misalnya yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung 

bersejarah), besarnya biaya perawatan dapat dihitung sesuai 

dengan kebutuhan nyata dan telah dikonsultasikan terlebih 

dahulu kepada pihak Instansi Teknis setempat. 

d. Penentuan tingkat kerusakan dan kegiatan perawatan khusus setelah 

melakukan konsultasi dengan pihak Instansi Teknis setempat, 

e. Persetujuan dari rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu 

dan yang telah memiliki kompleksitas teknis tinggi dapat dilakukan 

setelah mendapat pertimbangan dari pihak tim ahli bangunan gedung, 

f. Pekerjaan perawatan harus ditentukan berdasarkan bagian mana yang 

mengalami perubahan atau perbaikan.  

2.7 Proses Pengambilan Keputusan 

2.7.1 Penentuan Nilai Kondisi Bangunan 

Dalam menentuan kondisi bangunan pada suatu waktu dapat dilakukan 

dengan menetapkan nilai indeks dari kondisi bangunan yang merupakan 

penggabungan dari dua atau lebih nilai kondisi komponen bangunan yang dikalikan 
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dengan bobot komponen masing-masing bangunan. Menurut Hudson dalam Arif 

Fitria S (2016) Indeks Kondisi Gabungan (Composite Condition Index) dapat 

dirumuskan dalam persamaan (2.1): 

CI = �� � C� + �� � C� + �� � C� + ⋯ + 2� � ��  ............................ (2.1) 

CI = ∑  �
� ��  � Ci� .................................................................................. (2.2) 

Dimana: 

CI = Indeks Kondisi Gabungan  

W = Bobot Komponen 

C = Nilai kondisi Komponen  

n = Banyaknya Komponen 

i = Komponen ke-n 

Nilai dari Indeks Kondisi memiliki skala antara 0 (nol) sampai dengan 100 

(seratus), dimana skala tersebut menerangkan tingkat kondisi bangunan. Indeks 

kondisi yang memiliki nilai 0 (nol) berarti bangunan tersebut telah tidak dapat 

berfungsi lagi dan Indeks kondisi yang memiliki nilai 100 (seratus) berarti 

bangunan tersebut masih dalam kondisi yang baik sekali. 

Menurut Hudson dalam Arif Fitria S (2016), perhitungan Indeks Kondisi 

Bangunan adalah sebagai berikut: 

Tahap I : Indeks Kondisi Sub Elemen (IKSE) 

Untuk menghitung nilai IKSE, dapat menggunakan persamaan 2.3 : 

IKSE = 100 − ∑  �
��� ∑  �(Tj, Sj, Dij)�

���  
� � (�� �)  .............................. (2.3) 
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Dimana:  

λ  = nilai pengurang 

Tj  = jumlah dari jenis kerusakan pada kelompok sub elemen  

Sj  = jumlah dari tingkat kerusakan pada jenis kerusakan 

Dj  = jumlah dari kuantitas kerusakan pada semua sub elemen  

F(ti,d)  = faktor koreksi pada kerusakan berganda yang berbeda 

Dalam menghitung nilai IKSE dengan menggunakan rumus di atas, nilai 100 

(seratus) adalah nilai maksimum. Untuk nilai pengurang besarnya diantara 0 (nol) 

hingga 100 (seratus) tergantung pada jenis kerusakan (Tj), tingkat kerusakan (Sj), 

serta kuantitas kerusakan (Dj). Karena pada setiap kerusakan memiliki nilai 

pengurang yaitu maksimum 100 (seratus), maka pada sub elemen yang mengalami 

lebih dari satu jenis kerusakan. Untuk nilai pengurang dari kombinasi kerusakan 

harus dikoreksi terlebih dahulu agar total dari nilai pengurang tidak lebih dari 100 

(seratus). 

Besarnya nilai faktor koreksi yang terjadi dapat ditetapkan dengan cara 

mempertimbangkan prioritas dari bahaya kerusakan pada setiap jenis kerusakan 

yang terjadi. Jumlah dari faktor koreksi untuk setiap kombinasi kerusakan dalam 

satu sub elemen adalah 1 (satu), berikut diperlihatkan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Faktor Koreksi untuk Kombinai Kerusakan yang Lebih dari 1 (Satu) 

Nomor 
Jumlah Kombinasi 

Kerusakan 

Prioritas Bahaya 

Kerusakan 

Faktor Koreksi 

F (ti,d) 

1 2 
I 0,8 - 0,7 - 0,6 

II 0,2 - 0,3 - 0,4 

 

2 

 

3 

I 0,5 - 0,6 

II 0,3 - 0,4 

III 0,1 - 0,2 

Sumber: Vina Putri C, 2015 (dalam Arif Fitria S, 2016) 

Dalam satu sub elemen, maksimum jumlah perkalian antara nilai pengurang 

dengan faktor koreksi adalah 100 (seratus) untuk semua jenis kerusakan yang 

terjadi pada satu sub elemen. Nilai IKSE yang dihasilkan berkisar diantara 0 (nol) 

hingga 100 (seratus). Pada sub elemen yang masih dalam kondisi baik (tidak ada 

kerusakan) maka diberi nilai pengurang adalah sama dengan 0 (nol) sehingga dapat 

diperoleh nilai IKSE sama dengan 100 (seratus). Nilai indeks kondisi gabungan 

dapat digunakan sebagai dasar dalam penanganan bangunan seperti yang 

diperlihatkan pada table 2.2. 

Tabel 2.2 Skala Indeks Kondisi Bangunan 

Zone 
Indeks 

Kondisi 

Kriteria 

Kondisi 
Uraian kondisi 

Tindakan 

Penanganan 

1 

85-100 Baik sekali 

Tidak terlihat kerusakan, 

beberapa kekurangan 

mungkin ada namun sangat 

sedikit atau 

belum terlihat. 

Tindakan segera 

masih belum 

diperlukan 

70-84 Baik 
Hanya terjadi deteriorasi 

atau kerusakan kecil 

2 
55-69 Sedang 

Mulai terjadi deteriorasi atau 

kerusakan namun tidak 

mempengaruhi fungsi 

struktur bangunan secara 

keseluruhan 

Perlu dibuat analisis 

ekonomi alternatif 

perbaikan untuk 

menetapkan 

tindakan yang 

sesuai/tepat dalam 40-54 Cukup Terjadi deteriorasi atau 
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kerusakan tetapi bangunan 

masih dapat berfungsi 

namun tingkat kenyamanan 

tidak 

terpenuhi dengan baik 

menangani masalah 

tersebut 

3 

23-39 Buruk 

Terjadi kerusakan yang 

cukup kritis sehingga fungsi 

bangunan 

terganggu 

Evaluasi secara 

detail diperlukan 

untuk menentukan 

tindakan repair, 

rehabilitasi dan 

rekonstruksi, selain 

diperlukan evaluasi 

untuk keamanan 

10-24 Sangat buruk 

Kerusakan parah dan 

bangunan hampir tidak 

berfungsi 

0-9 Runtuh 

Komponen utama bangunan 

terjadi keruntuhan, bangunan 

tidak dapat berfungsi lagi 

Sumber: Vina Putri C, 2015 (dalam Arif Fitria S, 2016) 

Tahap II: Indeks Kondisi Elemen (IKE) 

IKE = ����� � ���� + ����� � ���� + ⋯ +  ����� � ����    .......... (2.4) 

Dimana:  

IKE = Indeks Kondisi Elemen  

IKSE = Indeks Kondisi Sub Elemen 

BSE = Bobot Fungsional Sub Elemen  

r = Banyaknya sub elemen 

Tahap III: Indeks Kondisi Sub Komponen (IKSK) 

IKSK = ���� � ��� + ���� � ��� + ⋯ +  ���� � ���    .................... (2.5) 

Dimana:  

IKSK = Indeks Kondisi Sub Komponen  

IKE = Indeks Kondisi Elemen 

BE = Bobot Fungsional Elemen  

S  = Banyaknya elemen 
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Tahap IV: Indeks Kondisi Komponen (IKK) 

IKK = ����� � ���� + ����� � ���� + ⋯ +  ����� � ����    ......... (2.6) 

Dimana:  

IKK = Indeks Kondisi Komponen  

IKSK = Indeks Kondisi Sub Komponen  

BSK = Bobot Fungsional Sub Komponen  

t  = Banyaknya sub Komponen 

Tahap V: Indeks Kondisi Bangunan (IKB) 

IKB = ���� � ��� + ���� � ��� + ⋯ +  ���� � ���    ..................... (2.7) 

Dimana:  

IKB  =Indeks Kondisi Bangunan  

IKK =Indeks Kondisi Komponen 

BK = Bobot Fungsional Komponen 

v  = Banyaknya Komponen 

Dari perhitungan tersebut, dengan mengalikan Indeks Kondisi Komponen 

(IKK) yang didapat dari rata-rata nilai data pembobotan pada komponen yang telah 

dikalikan dengan bobot fungsional pada komponen bangunan tersebut. Nilai Indeks 

Kondisi keseluruhan bangunan tentu akan menurun atau terkurangi jika terjadi 

kerusakan pada satu komponen dan akan memberikan penurunan nilai pada 

komponen tersebut. Nilai Indeks Kondisi Bangunan (IKB) memiliki skala 0 (nol) 

sampai dengan 100 (seratus) yang dapat menggambarkan tingkat dari kondisi 

bangunan. Setiap jenis kerusakan yang terjadi memiliki besaran nilai pengurang 

yang berbeda dan tergantung dari presentase kerusakannya yaitu luas kerusakan 
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bangunan yang terjadi dibandingkan dengan luas eksisting bangunan. Luas 

kerusakan dibagi dalam 4 (empat) tingkat interval intensitas, yang meliputi: 

Tabel 2.3 Nilai Pengurang 

Sebagai contoh, jika suatu komponen tidak memiliki kerusakan (0%), maka 

NP = 0 (nol) yang menunjukkan bahwa kondisi bangunan dalam keadaan yang baik, 

dengan demikian dapat diambil kesimpulan nilai skala indeks kondisi adalah 100 

(seratus). 

2.7.2 Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu metode yang dapat 

membantu dalam menyusun suatu prioritas dari berbagai alternatif pilihan dengan 

menggunakan beberapa kriteria (multi kriteria). 

Kelebihan Analytical Hierarchy Process (AHP) dari metode yang lain: 

1. Penyusunan hirarki: metode AHP mencerminkan kecenderungan alami 

pikiran untuk dapat memilah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai 

tingkat dan mengelompokan unsur yang serupa dalam setiap tingkatan, 

2. Kompleksitas: dapat memecahkan masalah yang kompleks, metode AHP 

dapat menggabungkan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan 

system, 

3. Konsistensi: metode AHP dapat melacak konsistensi logis dan pertimbangan- 

No. Jenis Kerusakan Kerusakan Nilai Pengurang (NP) 

1. Ringan >0% - 15% 25 

2. Sedang >15% - 35% 50 

3. Berat >35% - 65% 75 

4. Tidak layak fungsi >65% 100 
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pertimbangan yang digunakan dalam menggunakan berbagai prioritas, 

4. Kesatuan: metode AHP dapat memberikan satu model tunggal yang mudah 

dimengerti, yang luwes bahkan dapat menyelesaikan permasalahan yang 

tidak terstruktur sekalipun, 

5. Penilai dan konsesus: metode AHP tidak memaksakan konsesus namun 

mensintesakan suatu hasil yang representative dari berbagai penilaian, 

6. Pengukuran: metode AHP memberikan suatu skala untuk mengukur hal-hal 

dan mewujudkannya ke dalam metode penerapan prioritas, 

7. Saling ketergantungan: AHP dapat menangani ketergantungan antara elemen 

satu dengan elemen yang lain yang tidak memaksakaan pemikiran linear, 

8. Sintesis: metode AHP menuntun kesuatu taksiran menyeluruh tentang 

kebaikan sistem alternatif, 

9. Pengulangan proses: metode AHP memungkinkan organisasi memperhalus 

definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan serta 

pengertian mereka melalui pengulangan, 

10. Tawar-menawar: AHP mempertimbangkan prioritas relatif dari berbagai 

faktor sistem dan memungkinkan organisasi memilih alternatif terbaik 

berdasarkan tujuan-tujuan merekap referensi dari setiap elemen dalam 

hirarki. 
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Gambar 2.1 Gambaran Struktur Hirarki pada Analytical Hierarchy Process (AHP) 

2.7.3 Penyusunan Hirarki 

Langkah-langkah dalam metode AHP menurut Suryadi dan Ramdhani, 1998 

(dalam Arif Fitria S, 2016) adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan yang diinginkan, 

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama, kemudian 

menyusun level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang 

berpengaruh untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita 

berikan dan menentukan alternatif tersebut, 

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau  kriteria  yang 

setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari 

pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen 

dibandingkan elemen lainnya, 

4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement 

seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen 

Tujuan 

Kriteria 3 Kriteria 2 Kriteria 1 

Alternatif 1 Alternatif 3 Alternatif 2 

Kriteria n … 

… Alternatif m 
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yang dibandingkan. Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan 

berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat 

kepentingan suatu elemen, 

5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten 

maka pengambilan data diulangi, 

6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki, 

7. Menghitung eigen vector dari  setiap  matriks  perbandingan  berpasangan. 

Nilai eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini dilakukan sebagai 

penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai 

mencapai tujuan, 

8. Memeriksa konsistensi hirarki yang diukur dalam AHP adalah rasio  

konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi yang diharapkan 

adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang 

mendekati valid. Jika nilainya lebih dari 10 persen maka penilaian data 

judgement harus diperbaiki. 

Tabel. 2.4 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Skala Definisi Keterangan(misalkan) 

1 Tingkat kepentingan yang sama Elemen 1 dan 2 sama pentingnya 

3 Tingkat kepentingan cukup penting 
Elemen 1 cukup penting 

dibandingkan elemen 2 

5 Tingkat kepentingan lebih penting 
Elemen 1 lebih penting 

dibandingkan elemen 2 

7 Tingkat kepentingan sangat lebih 

penting 

Elemen 1 sangat lebih penting 

dibandingkan elemen 2 

9 Tingkat kepentingan mutlak lebih 

penting 

Elemen 1 mutlak pentingnya 

dibandingkan elemen 2 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara Ketika ragu-ragu dalam memilih 
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skala, misalkan memilih sangat 

disukai atau 

mutlak disukai 

Respirokal 

Jika elemen 1 dibanding elemen 2 

adalah skala 3, maka elemen 2 

dibanding elemen 1 adalah skala 

1/7 

Asumsi yang masuk akal 

 

2.7.4 Perhitungan Bobot Elemen 

Pada metode AHP, perhitungan bobot elemen dapat menggunakan cara 

perbandingan berpasangan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan 

dalam menetapkan nilai perbandingan: 

1. Menetapkan perbandingan berdasarkan elemen-elemen terhadap suatu 

elemen level baris atas dengan level kolom kiri dibandingkan berpasangan. 

Bentuk perbandingan ini menggunakan matriks pairwise comparision, 

2. Nilai dialog matriks merupakan perbandingan suatu elemen dengan elemen 

itu sendiri dengan bilangan satu, 

3. Selalu bandingkan elemen pertama dengan suatu pasangan (elemen di kolom 

kiri matriks) dengan emelen kedua (elemen di baris puncak) dan menghitung 

nilai bobot prioritasnya dengan skala penilaian perbandingan berpasangan 

yang nilainya antara 1 sampai 9, 

4. Dilakukan perbandingan elemen yang kedua (elemen baris puncak). 

  A1 A2 ………. An 

A1 a11 a12 ………. a1n 

A2 a21 a22 ………. a2n 

………. ………. ………. ………. ………. 

An an1 an2 ………. ann 

Gambar 2.2 Matriks Perbandingan Preferensi 
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Matriks An x n adalah matriks respirokal, dan diamsusikan terdapat n elemen, 

yaitu w1 (a11), w2 (a12), ..., wn (ann) yang akan dinilai dengan cara perbandingan. 

Nilai perbandingan dengan cara berpasangan antara (w1, w2) dapat 

direpresentasikan seperti matriks berikut: 

��

�
 = � (�, �); �. � = 1, 2, … . , �   ............................................................... (2.8) 

Unsur-unsur yang terdapat pada matriks tersebut dapat diperoleh dengan 

membandingkan satu elemen operasi terhadap elemen operasi lainnya dalam satu 

tingkat hirarki yang sama. Sehingga didapat a11 adalah perbandingan antara 

kepentingan elemen operasi A1 dengan A1 sendiri, sedangkan a12 adalah 

perbandingan antara kepentingan kepentingan elemen operasi A1 dengan A2 dan 

besarnya a21 adalah 1/a12, yang menyatakan tingkat intensitas kepentingan operasi 

A2 terhadap elemen A2 terhadap elemen operasi A1. 

2.7.5 Pembobotan Kriteria 

1. Vektor Prioritas 

Vektor prioritas dapat menunjukkan bobot relatif diantara hal-hal yang 

dibandingkan. Berikut adalah langkah-langkah dari perhitungan vector prioritas: 

a. Melakukan perkalian elemen-elemen dalam satu baris dan diakar 

pangkat n seperti dalam persamaan berikut: 

�� =  ����� ���� … � ���
�  .......................................................... (2.9) 

b. Menghitung vektor ∑    prioritas atau vector eigen sebagai bobot elemen 

Hasil yang didapatkan berupa vector eigen sebagai bobot elemen. 
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�� =  
��

∑    �� 

 ................................................................................... (2.10) 

c. Menghitung nilai eigen maksimum (λmaks), dengan cara mengkalikan 

respirokal dengan bobot yang didapat, hasil dari penjumlahan operasi 

matriks adalah nilai eigen maksimum (λmaks).  

Dimana: 

λ���� =  �̄ �
∑    ��� � ��

�� 

� ................................................................. (2.11) 

maks = eigenvalue maksimum 

Aij  = nilai matriks perbandingan berpasangan  

xi  = vector eigen (bobot)

2. Concistensy Index dan Concistency Ratio 

Penilaian dari perbandingan berpasangan sering terjadi adanya ketidak 

konsistenan dari pendapat atau preferensi yang telah diberikan oleh pengambil 

keputusan. Konsistensi dari penilaian berpasangan tersebut dapat dievaluasi dengan 

cara menghitung Consistency Ratio (CR). Dalam menetapkan jika CR ≤ 0,1, maka 

hasil dari penilaian tersebut dikatakan konsisten. Apabila nilai CR > 0,1 maka 

penilaian perbandingan harus dilakukan kembali. Berikut adalah formulasi untuk 

menghitung nilai Consistency Ratio (CR) : 

CR = 
��

��
 ................................................................................................. (2.12) 

Dimana: 

CI = Consistency Indeks (Indeks Konsistensi) 

RI = Random Indeks 
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Consistency Indeks CI = 
(λmaks)−n 

(���)
 .................................................... (2.13) 

Dimana:  

CI = Indeks konsistensi 

maks  = eigen value maksimum 

n  = banyaknya elemen yang digunakan 

Untun Eigen Value maksimum didapat dengan cara menjumlahkan hasil 

perkalian dari matriks perbandingan dengan eigen vector utama (vektor prioritas) 

dan kemudian membaginya dengan jumlah elemen. Nilai CI tidak akan ada artinya 

jika tidak terdapat acuan dalam menyatakan apakah CI menunjukkan suatu matriks 

yang konsisten atau tidak konsisten. Nilai rata-rata Random Index (RI) dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel. 2.5 Tabel Nilai Random Indeks (RI) 

Ukuran 

Matriks 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

Nilai 

RI 

 
0 

 
0 

 
0,58 

 
0,90 

 
1,12 

 
1,24 

 
1,32 

 
1,41 

 
1,45 

 
1,49 

 
1,51 

 
1,48 

 
1,56 

 
1,57 

 
1,59 

Sumber: Kadarsyah Suryadi dan M. Ali Ramdhani (dalam Arif Fitria S, 2016) 

Nilai dari eigen suatu matriks tidak akan lebih kecil dari nilai n sehingga 

dapat diambil kesimpulan tidak mungkin jika nilai CI negative (pada penelitian 

ini nilai CR didapat dari hasil (output) program Expert Choice v.11). 

2.8 Expert Choice 

Expert Choice merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat mendukung 

sistem perangkat keras dan collaborative decision yang dapat memfasilitasi grup 
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dari pembuatan keputusan yang lebih analitis, efisien, dan yang dapat dibenarkan. 

Software ini lebih memungkinkan interaksi real-time dari tim manajemen untuk 

dapat mencapai consensus on decisions. 

Aplikasi Expert Choice menyediakan fasilitas yang meliputi: 

1. Sebuah tools yang memfasilitasi kerjasama antara beberapa pihak yang 

berkepentingan, 

2. Struktur untuk seluruh proses pengambilan keputusan, 

3. Analisis pengambil keputusan, 

4. Memberi keputusan yang lebih cepat, 

5. Dokumentasi proses pengambilan keputusan, 

6. Sebuah consensus keputusan, 

7. Keputusan akhir yang lebih baik dan dapat dibenarkan. 

8. Meningkatkan komunikasi, 

2.9 Microsoft Excel 2013 

Microsoft Excel adalah salah satu program yang terdapat pada Microsoft 

Office yang telah dikhususkan untuk dapat mengolah lembar kerja (worksheet) atau 

spreadsheet program. Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang digunakan 

sabagai alat untuk dapat mengolah data secara otomatis yang meliputi penggunaan 

fungsi-fungsi, perhitungan dasar, pembuatan grafik serta manajemen data. 

Perangkat lunak ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan 

administrative dimulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks.  

 

Erlina Yusra. Analisis Skala Prioritas Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Universitas Internasional Batam. 
UIB Repository©2019



40 
  

   Universitas Internasional Batam 
 

2.10 Microsoft Word 2013 

Microsoft Word merupakan program yang terdapat pada Microsoft Office 

yang telah dikhususkan untuk dapat mengolah lembar kerja (worksheet) atau 

spreadsheet program. Microsoft Word adalah perangkat lunak yang digunakan 

sabagai alat untuk dapat mengolah kata (word processor). Perangkat lunak ini 

sangat memudahkan pekerjaan manusia dalam melakukan pengetikan surat maupun 

dokumen lainnya. 
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