
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu proyek konstruksi, manajemen mutu merupakan suatu 

kewajiban untuk tercapainya keberhasilan proyek sesuai dengan yang diharapkan. 

Manajemen pengendalian mutu yang merupakan salah satu aspek dari manajemen 

mutu terpadu adalah suatu proses yang dilakukan dalam meningkatkan performansi 

secara terus menerus pada setiap level operasi dan proses, serta dalam setiap area 

fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya 

manusia dan modal yang tersedia. Secara teori, manajemen pengendalian mutu 

harus direncanakan dengan baik maka hasil dari proyek tersebut akan mendapatkan 

mutu yang terbaik pula. Namun dalam penerapan standar-standar yang sudah 

ditetapkan seringkali hal tersebut terabaikan, dan tidak sesuai dengan manajemen 

pengendalian mutu dasar serta ketentuan standar teknis yang berlaku sehingga hal 

ini akan berdampak pada mutu dari bangunan tersebut dan mempengaruhi 

kenyamanan dan keamanan bagi pengguna bangunan tersebut. Dalam upaya 

meningkatkan manajemen pengendalian mutu, penerapan pada standar teknis yang 

berlaku sangat berkontribusi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi 

pengguna jasa maupun penyedia jasa.  

Permasalahan yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya pada bangunan 

gedung rumah sakit tidak terpenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementrian 

Kesehatan RI. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten 

Tangerang bahwa hasil indeks kepuasan pengguna bangunan gedung rumah sakit 

di Kabupaten Tangerang, terdapat delapan bangunan gedung rumah sakit di 

Kabupaten Tangerang yang kurang layak, rata-rata sebesar 54% - 77% pada data 

indeks kepuasan pengguna bangunan gedung dalam tahun 2018 – 2019 berdasarkan 

evaluasi pasca huni jangka pendek, empat diantaranya rumah sakit kelas C yaitu 

rumah sakit Hermina, rmah sakit harapan mulya, rumah sakit permata hati, dan 

rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang. 
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Gambar 1.1 Data Indeks Kepuasan Pengguna Bangunan Rumah Sakit di 

Kabupaten Tangerang 

(Sumber: Data evaluasi tahunan Dinas kesehatan Kabupaten Tangerang) 

 

Sudah sangat jelas dalam peraturan bahwa, sarana dan prasarana rumah sakit 

sangatlah penting untuk keselamatan dan kenyamanan pasien. Potensi-potensi 

kekeliruan dan kecelakaan yang tidak diharapkan serta terkait masalah risiko yang 

akan didapatkan oleh pasien termasuk karyawan serta lingkungannya. Dalam hal 

ini mutu bangunan gedung rumah sakit kurang diperhatikan oleh pihak manajemen 

rumah sakit. Dengan adanya evaluasi seperti pemeliharaan dan perbaikan pada 

pelayanan rumah sakit tersebut akan meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan 

yang baik dari sarana dan prasarana. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka timbul permasalahan penelitian 

yang menjadi landasan dibuatnya penelitian ini. Maka dari itu tujuan penelitian ini 

akan mengidentifikasi indikator dan faktor manajemen pengendalian mutu terhadap 

penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di Kabupaten 

Tangerang, mengetahui bagaimana hasil analisis manajemen pengendalian mutu 

terhadap penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di 

Kabupaten Tangerang, mengetahui indikator dan faktor manajemen pengendalian 

mutu apa saja yang berkontribusi terhadap penerapan standar teknis bangunan 

gedung rumah sakit kelas C di Kabupaten Tangerang, serta mendapatkan hasil 

rekomendasi perbaikan dalam penelitian ini. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Inti dari suatu penelitian terletak pada permasalahan. Dari latar belakang 

yang sudah diuraikan sebelumnya maka akan dihasilkan suatu rumusan masalah 

yang akan djawab pada penelitian ini. 

a. Apa saja indikator dan faktor manajemen pengendalian mutu terhadap 

penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di kabupaten 

Tangerang? 

b. Bagaimana hasil analisis manajemen pengendalian mutu terhadap penerapan 

standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di Kabupaten Tangerang? 

c. Indikator dan faktor manajemen pengendalian mutu apa saja yang 

berkontribusi terhadap penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit 

kelas C di Kabupaten Tangerang? 

d. Apa hasil rekomendasi perbaikan dalam penelitian ini? 

 

1.3 Batasan Permasalahan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup masalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus penelitian yaitu rumah sakit kelas 

C di Kabupaten Tangerang. 

b. Penelitian ini memfokuskan pada penyedia jasa konstruksi yaitu 

pelaksana/kontraktor yang telah melakukan manajemen pengendalian mutu. 

c. Penelitian ini memfokuskan pada manajemen pengendalian mutu terhadap 

penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit yang berlaku. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi indikator dan faktor manajemen pengendalian mutu terhadap 

penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di Kabupaten 

Tangerang. 
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b. Mengetahui bagaimana hasil analisis manajemen pengendalian mutu terhadap 

penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di Kabupaten 

Tangerang. 

c. Mengetahui indikator dan faktor manajemen pengendalian mutu apa saja yang 

berkontribusi terhadap penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit 

kelas C di Kabupaten Tangerang. 

d. Mendapatkan hasil rekomendasi perbaikan dalam penelitian ini. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat utama dalam penelitian ini adalah pentingnya kontribusi dari hasil 

penelitian. Manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut:  

a. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai indikator dan faktor 

manajemen pengendalian mutu terhadap penerapan standar teknis bangunan 

gedung rumah sakit kelas C di Kabupaten Tangerang. 

b. Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana hasil analisis manajemen 

pengendalian mutu terhadap penerapan standar teknis bangunan gedung rumah 

sakit kelas C di Kabupaten Tangerang. 

c. Memberikan pengetahuan mengenai indikator dan faktor manajemen 

pengendalian mutu apa saja yang berkontribusi terhadap penerapan standar 

teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di Kabupaten Tangerang. 

d. Memberikan kontribusi terhadap hasil rekomendasi perbaikan dalam penelitian 

ini. 
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1.6 Model Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pikir 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

1. Isu manajemen pengendalian mutu;kebutuhan akan peningkatan 

performansi secara terus menerus,  

2. Isu penerapan standar teknis bangunan; seringkali terabaikan 
standar yang berlaku,  

3. Rumah sakit kelas C di Kabupaten Tangerang; tedapat 4 (empat) 

rumah sakit kelas C di katbupaten Tangerang yang kurang layak. 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

1. Apa saja indikator dan faktor manajemen pengendalian mutu terhadap 

penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di 

kabupaten Tangerang? 

2. Bagaimana hasil analisis manajemen pengendalian mutu terhadap 
penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di 

Kabupaten Tangerang? 

3. Indikator dan faktor manajemen pengendalian mutu apa saja yang 

berkontribusi terhadap penerapan standar teknis bangunan gedung rumah 
sakit kelas C di Kabupaten Tangerang? 

4. Apa hasil rekomendasi perbaikan dalam penelitian ini? 
TUJUAN 

1. Mengidentifikasi indikator dan faktor manajemen pengendalian mutu 

terhadap penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas 

C di Kabupaten Tangerang. 

2. Mengetahui bagaimana hasil analisis manajemen pengendalian mutu 
terhadap penerapan standar teknis bangunan gedung rumah sakit kelas 

C di Kabupaten Tangerang. 

3. Mengetahui indikator dan faktor manajemen pengendalian mutu apa 

saja yang berkontribusi terhadap penerapan standar teknis bangunan 
gedung rumah sakit kelas C di Kabupaten Tangerang. 

4. Mendapatkan hasil rekomendasi perbaikan dalam penelitian ini. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Mengolah data sekunder dan penyebaran Kuesioner Tertutup 

Manajemen 

pengendalian Mutu 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Manajemen Mutu Terpadu 

2. Manajemen Pengendalian Mutu 
3. Proses dan siklus manajemen pengendalian mutu 

4. Standar Teknis Bangunan Gedung Rumah Sakit Kelas C 

5. Potret proyek yang diteliti 

6. Hubungan Manajemen Pengendalian Mutu terhadap penerapan standar 
teknis bangunan gedung rumah sakit kelas C di Kabupaten Tangerang 

7. Studi Hasil Penelitian yang Relevan 

PENYEDIA JASA 

KONSTRUKSI 

Sebagai masukan 
untuk meningkatkan 

implementasi mutu 

proyek 

 

Tindakan 

rekomendasi 

 

 

Analisis Kuantitatif 

Validasi hasil penelitian: 

• Uji Validitas 

• Uji Realibilitas 

• Analisis Korelasi 

• Analisis Interkorelasi 

• Analisis Faktor 

• Analisis Regresi 

• Uji Model 
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1.7 Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan penjelasan terhadap diperlukannya penelitian. Bab 

pendahuluan terdiri atas subab latar belakang penelitian, subab permasalahan 

penelitian, subab tujuan, subab manfaat, subab batasan penelitian, subab model 

operasional penelitian, dan subab sistematika penulisan. 

b. BAB II STUDI LITERATUR 

Dalam bab ini dimulai dengan meninjau dan mengembangkan masalah penelitian 

maupun hasil penelitian yang berkaitan. Studi literatur ini terdiri atas tinjauan 

pustaka yang mengembangkan dan mengungkapkan dasar teori empiris terhadap 

permasalahn penelitian dan meninjau hasil penelitian yang relevan dalam 10 tahun 

terakhir.  

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan seluruh rencana struktur dan prosedur yang dilaksanakan 

dalam menjawab permasalahan penelitian, yang diawali dengan metode penelitian, 

penentuan variabel dan pengukurnya, perumusan definisi operasional variabelnya, 

penentuan prosedur pengambilan sampel, pemilihan metode pengumpulan datanya, 

hingga penjelasan analisisnya. 

d. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil dan pembahasan yang 

mengungkapkan hasil dan gambaran dari proses penelitian dan analisis penelitian.  

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menarik kesimpulan terkait analisis dan pembahasan yang merupakan 

jawaban yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan terhadap hal yang 

dipertanyakan oleh masalah. Dalam bab ini juga mengungkapkan sumbangan 

pemikiran berupa hasil rekomendasi yang dirumuskan dari analisis dan 

pembahasan. 

 

 


