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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri konstruksi pada tahun2018 memiliki andil sebagai salah satu sektor 

usaha yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pertumbuhan 

ekonomi nasional. Melalui kutipan pada surat kabar Kontan, Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa 

industri konstruksi menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional, 

disamping sektor konsumsi, dengan angka pertumbuhan mencapai 5,27% dalam 

data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan-II 2018.  

Di sektor konsumsi, perusahaan yang bergerak di bidang food and beverages 

(F&B) adalah perusahaan yang menyediakan jasa food flow, yaitu melibatkan 

proses pembelian makanan(purchasing) untuk layanan kepada pelanggan, 

terutama berkaitan dengan pengiriman dan penyajian makanan untuk pelanggan, 

setelah selesainya produksi pangan(Soekarno dan Pendit, 1998:4). Pelaku bisnis 

F&B memiliki beberapa visi, yaitumenjual makanan dan minuman sebanyak-

banyaknya dengan harga yang sesuai, memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada pelanggan sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan (menyangkut mutu 

pelayanan, mutu makanan dan minuman, sikap karyawan, dekorasi ruangan dan 

suasana sekitar, peralatan yang dipakai serta sanitasinya), dan mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya untuk kesinambungan usaha (Soekarno dan Pendit, 

1998:5).Bisnis F&B membutuhkan wadah untuk mempertemukan dan pemenuhan 

kebutuhan konsumsi pelanggan, maka terbentuklah toko (outlet) dalam jumlah 

yang besar demi pemerataan penjangkauan lokasi pelanggan. Outlet-outlet 

tersebut merupakan produk proyek konstruksi, sehingga di dalam tubuh organisasi 

perusahaan F&B terdapat bagian perencanaan, pengembangan, dan pengawasan 

proyek. 

Berdasarkan pengamatan dari lapangan penelitian, PT.X selaku pelaku bisnis 

F&B dan juga pemilik proyek tidak bersentuhan langsung dengan pelaksana 

pekerjaan proyek konstruksi. PT.X melakukan tender kepada kontraktor selaku 
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pelaksana proyek untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi. Luasan 

proyek konstruksi berkisar dari luasan 15m2 sampai dengan 60m2, dengan rata-

rata 15 proyek per bulan dan total 100 proyek per tahun. Proyek konstruksi PT.X 

merupakan proyek dengan skala luasan yang kecil namun besar secara kuantitas, 

selain itu dengan komitmen jasa F&B yang mengedepankan kualitas, proyek 

konstruksi outlet pun dituntut untuk mencerminkan standar mutu produk F&B 

tersebut.Pihak pemilik modal menuntut produk konstruksi lebih efisien dan efektif 

baik dari segi biaya dan waktu dengan hasil produk yang bermutu yang 

merupakan indikator utama kinerja proyek konstruksi(Latham, 1994 dan Egan, 

1998). Secara desain, outletPT.X menerapkan prinsip desain yang sama selama 

kurun waktu 5 tahun dan akan melakukan penyegaran desain setiap kurun waktu 5 

tahun berikutnya. Dengan desain yang seragam, sepatutnya tidak muncul masalah 

dalam proses konstruksi, namun di sisi lain, PT.X menempati lokasi komersial di 

pusat bisnis sebagai tenant, setiap outlet memiliki denah yang berbeda-beda 

menyesuaikan ketersediaan lokasi di bangunan tersebut. Selain itu, setiap tenant 

selaku penyewa hanya diberikan tenggat waktu 1 bulan untuk menyelesaikan 

proyek, apabila melewati tenggat waktu yang ditentukan maka akan timbul 

kerugian secara waktu dan biaya (kehilangan omset penjualan, biaya sewa lokasi, 

biaya karyawan, dan biaya utilitas per hari). Faktor ketersediaan tempat, waktu 

pengerjaan proyek, dan kualitas yang harus dicapai menimbulkan kompleksitas 

pada proyek konstruksi setiap outlet PT.X. 

Seiring dengan perkembangan era, kompleksitas proyek baik dari segi fisik 

(bentuk), pembiayaan, sistem kontrak dan pengelolaan sumber daya sering 

menjadi masalah kegagalan proyek, salah satu sampel adalah kegagalan proyek 

pembangunan empat jalur kereta (double-double track) yang menghubungkan 

Manggarai dan Jatinegara pada awal tahun 2018. Dirjen Bina Marga Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto, 

mengatakan bahwa pengawasan yang kurang ketat dan workability dari sistem 

struktur proyek tersebut perlu ditindaklanjuti dan membutuhkan ketelitian yang 

sangat tinggi.Menurut Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita 

Harapan, Manlian Ronald Simanjuntak, fenomena ini bukanlah sekedar kegagalan 
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teknis, namun merupakan kegagalan manajemen konstruksi (BBC Indonesia, 5 

Februari 2018).  

Kompleksitas proses konstruksi pada proyek pembangunan outlet F&B 

memiliki titik kritis pada tahap pelaksanaan proyek. Dari data yang diperoleh 

peneliti dari lapangan penelitian, banyak isu timbul pada tahap tersebut, di 

antaranyakegagalan pencapaian tujuan proyek, pengendalian pengawasan proyek 

yang tidak efektif, kurangnya tanggung jawab pengendalian oleh tim pengawas 

proyek, kegagalan pengendalian terhadap proyeksi permasalahan proyek yang 

memiliki pola serupa, kurangnya pengendalian langsung oleh tim pengawas,dan 

tidak adanya refleksi perencanaan. Kemudian dari sisi organisasi tim pengawasan, 

isu-isu yang timbul antara lain adalahkegagalan penyesuaian dengan organisasi 

tim,kurangnya pengendalian individu tim pengawas proyek,kegagalan memenuhi 

standar yang ditetapkan perencanaan, pengawasan terhadap strategis yang tidak 

efektif,tidak adanya pengawasan perkecualian, proses pengendalian tidak 

fleksibel,kurangnya peninjauan kembali terhadap permasalahan proyek, dan 

kegagalan pengambilan keputusan untuk tindakan dalam menyikapi permasalahan 

proyek. Isu dalam hal pengendalianpada tahap pelaksanaan proyek, dimana 

produk dari pelaksanaan proyek adalah proyek konstruksi,diproyeksi dapat 

mempengaruhi penurunan kualitas proyek pembangunan outlet F&B di PT. X. 

Dari isu kegagalan manajemen konstruksi dan kebutuhan proyek konstruksi 

F&B dalam segi keefektifan pengawasan oleh pihak pemilik proyek, maka 

penting bagi peneliti untuk melihat sejauh mana faktor-faktor kinerja pengawasan 

dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja kualitas proyek konstruksi dalam 

lingkup pekerjaan outlet F&B di PT.X yang akan dibahas melalui data dan kajian 

lebih lanjut di dalam penelitian ini. 

 

1.2 Gap Penelitian 

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah isu prinsip pengawasan dalam proyek 

konstruksi outlet F&B. Terdapat celah dalam pemenuhan standar prinsip 

pengawasan dengan pelaksanaan pengawasan saat realisasi proyek outlet F&B. 

Maka, celah atau jarak (gap) penelitian menjadi penting diperhatikan gunakajian 

kedalaman penelitian.  
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Dalamkomitmen pemilik usaha F&B disebutkan bahwa kualitas merupakan 

keutamaan dalam pencapaian prinsip. Dilihat dari perspektif isu pengawasan di 

dalam latar belakang masalah penelitian, dalam fase pelaksanaan proyek 

konstruksi bidang F&B, isu-isu tersebut menjadi penghambat dalam pencapaian 

ideal produk proses konstruksi. Walaupunterdapat standar pengawasan konstruksi 

di PT.X, seringkali hasil pekerjaan proyek konstruksi mengikuti fleksibilitas 

proyek dan terjadi perubahan dalam pelaksanaan proyek.  Proses konstruksi tidak 

seperti yang direncanakan,sehingga muncul pekerjaan re-work yang berpengaruh 

pada kinerja pengendalian waktu, biaya, dan mutu(Cause and Effect of Field 

Rework Research Team dalam CII 153, 2000). 

Dalam menyikapi perbedaan perencanaan dan aktualisasi produk proyek 

konstruksi F&B, pengendalian mutu membutuhkan kinerja pengawasan dalam 

hasil pekerjaan proyek konstruksi outlet F&B yang merupakan faktor penting 

dalam penilaian pencapaian kepuasan pelanggan. Maka, di dalam penelitian ini 

penting untuk melihat faktor-faktor yang menjadi indikator fungsi pengawasan 

yang tepat sasaran oleh pihak pelaksana proyekyang dapat mempengaruhi 

pencapaian kinerja kualitas suatu proyek konstruksi outlet F&B. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1) Apa prinsip pengawasan dalam pelaksanaan proyek konstruksi outlet F&B? 

2) Apa saja hal-hal yang menjadi indikator hal pengawasan dalam pelaksanaan 

proyek konstruksi outlet F&B? 

3) Bagaimana cara mengukur nilai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan proyek 

konstruksi outlet F&B?  

4) Apa rekomendasi perbaikan yang dihasilkan penelitian ini? 

 

1.4Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  



 

5 

 

1) Untuk mengetahui penerapanprinsip pengawasan menurut Manajemen 

Konstruksi dalam proyek konstruksioutletF&B di PT. X.  

2) Untuk mengetahui indikator hal pengawasan dalam proyek konstruksi 

outletF&Bdi PT. X. 

3) Untuk menganalisa pengaruh fungsi pengawasan terhadap kualitas pekerjaan 

proyek konstruksi outletF&B di PT.X. 

4) Untuk merumuskan rekomendasi perbaikan standar fungsi pengawasan yang 

mempengaruhi pencapaian kualitas pekerjaan proyek konstruksi outletF&B di 

PT. X.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif dan 

rekomendasi terhadap perkembangan dan kemajuan fungsi pengawasan proyek 

konstruksi yang ada di PT. X dan juga dapat bermanfaat untuk:  

1) Dapat dijadikan acuan bagi pekerjaan proyek konstruksi F&B agar dapat 

melakukan fungsi pengawasan secara perspektif ideal Manajemen Konstruksi. 

2) Dapat dijadikan acuan bagi tim pengawasan proyek konstruksi bidang F&B 

dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan.  

3) Dapat digunakan sebagai penilaian variabelstandar yang mempengaruhi fungsi 

pengawasan dalam meningkatkan kualitas pekerjaan proyek konstruksi F&B. 

4) Dapat digunakan sebagai rekomendasi standar kinerja pengawasan bidang 

F&B dalam pencapaian kualitas pekerjaan proyek konstruksi.  
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1.6 Model Operasional Penelitian 

 

Diagram 1.1 Model Operasional Penelitian 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memudahkan di dalam melaksanakan penelitian, maka ruang lingkup 

penelitian yang dilaksanakan adalah:  

1) Potret proyek yang diteliti terbatas hanya pada proyek konstruksi di PT. X pada 

tahun 2018 di Jakarta.  

2) Pengumpulan data untuk mengetahui kinerja pengawasan dilakukan pada tim 

pengawas proyek di divisi Project PT.X berdasarkan teori proses monitoring dan 

Fungsi Pengawasan terhadap Kualitas Proyek Konstruksi 
yang memiliki perbedaan antara perencanaan dan 

aktualisasi

Indikator pengawasan yang dapat mencapai kualitas bagi 
pemilik proyek dalam proyek konstruksi PT.X?

Mengetahui pengaruh fungsi pengawasan untuk mencapai 
kualitas pemilik proyek dalam proyek konstruksi PT.X

Metode Analisis Kuantitatif 
dalam melihat korelasi faktor-

faktor

Analisis Faktor

Pembahasan Hasil Penelitian

Rekomendasi Penelitian
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controlling dalam tahap pelaksanaan proyek konstruksi pada sumber buku, jurnal 

10 tahun terakhir, dan ahli di bidang konstruksi proyek F&B. 

  


