
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang  

Agar mencapai mutu atau standar yang diinginkan sebagai ukuran keberhasilan 

proyek, maka sangat diperlukannya sistem manajemen mutu. Penjaminan mutu atau 

biasa yang disebut dengan Quality Assurance (QA) merupakan salah satu dari aspek 

manajemen mutu terpadu. Quality Assurance menurut Soeharto (1995, 300), 

berperan dalam memberikan masukan terkait dengan sasaran mutu terhadap proses 

yang berlangsung dari tahap awal, apabila ditemukan beberapa hal terkait dengan 

ketidaksesuaian mutu maka segera dilakukan perbaikan atau peningkatan karena 

berpengaruh terhadap jadwal dan biaya. Hasil produk yang tidak sesuai dengan 

ketentuan ini disebut dengan defect. Temuan-temuan defect ini harus segera 

diperbaiki sebelum melanjutkan pekerjaan konstruksi berikutnya atau sebelum 

dilakukannya serah terima. Sehingga membutuhkan waktu dan biaya untuk 

menyelesaikan masalah defect tersebut.    

Permasalahan yang ada di proyek bangunan gedung X yang berlokasi di Jakarta 

Pusat yang dilaksanakan oleh kontraktor PT.XYZ. Proyek ini terdiri dari pekerjaan 

Tower (72 lantai), Basement (6 lantai), Podium (11 lantai) dan Mansion (9 lantai). 

Pada proyek ini ditemukannya beberapa defect hasil produk konstruksi. Temuan 

defect tersebut didokumentasikan berupa laporan NCR (Non-Conformance Report). 

Dari data yang diperoleh pada proyek bangunan gedung X pada bulan Juni 2015  

Juni 2019 ditemukannya banyak sekali defect yang didata dalam bentuk laporan 

NCR (Non-Conformance Report) yaitu dengan berjumlah 467 laporan dapat dilihat 

pada Gambar1.1. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih perlu banyak 

perbaikan dari sistem manajemen mutu melihat hasil produksi yang ada. Pada 

penelitian ini akan melihat bagaimana aspek dari sebuah penjaminan mutu yaitu 

aspek Quality Assurance dalam menjamin sebuah mutu proyek untuk menghasilkan 

hasil kualitas produksi yang disepakati.   
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Gambar 1.1 Data Hasil Laporan Jumlah Non-Conformance Report pada 

Proyek Bangunan Gedung X di Jakarta Pusat 

(Sumber: Data QA/QC proyek bangunan gedung X di Jakarta Pusat) 

 

Dari permasalahan tersebut sudah sangat jelas bahwa perlu dilakukannya 

sebuah tindakan untuk merespon jumlah NCR tersebut tidak hanya dengan 

melakukan metode perbaikan di lapangan tetapi juga dengan meningkatkan sistem 

penjaminan mutu sebagai salah satu manajemen mutu terpadu selain perencanaan 

mutu dan pengendalian mutu. Pada penelitian ini akan membahas analisis tentang 

penjaminan mutu (quality assurance) terhadap kinerja mutu proyek bangunan 

gedung dengan studi kasus pada proyek bangunan gedung X di Jakarta Pusat. 

Proses penelitian ini dibahas secara ilmiah dan sistematis dimulai dari menentukan 

permasalahan penelitian, menetukan batasan masalah, tujuan penelitian serta 

tahapan-tahapan metode atau model operasional penelitian yang akan dibahas pada 

bab berikutnya. Harapannya dari penelitian ini adalah agar memberikan kontribusi 

yang baik pada suatu proyek terutama dalam menuju sasaran mutu salah satu 

sasaran proyek selain biaya dan waktu dengan mengedepankan kualitas suatu 

produk. 
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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 dijawab pada penelitian ini: 

1. Apa saja faktor quality assurance terhadap kinerja mutu produk pada proyek 

bangunan gedung X di Jakarta Pusat? 

2. Bagaimana hasil analisis quality assurance terhadap kinerja mutu produk pada 

proyek bangunan gedung X di Jakarta Pusat? 

3. Faktor quality assurance apa saja yang berkonstribusi kinerja mutu produk pada 

produksi proyek bangunan gedung X di Jakarta Pusat?  

4. Apa rekomendasi perbaikan dari hasil penelitian ini? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup masalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus penelitian yaitu proyek bangunan 

gedung X di Jakarta Pusat. 

2. Penelitian ini memfokuskan pada penyedia jasa konstruksi yaitu pelaksana atau 

kontraktor yang telah melakukan quality assurance 

3. Penelitian ini memfokuskan pada quality assurance terhadap mutu hasil produk 

proyek bangunan gedungn X di Jakarta Pusat. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang 

akan diteliti sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor quality assurance terhadap mutu hasil produksi proyek 

bangunan gedung X di Jakarta Pusat. 

2. Mengetahui bagaimana hasil analisis quality assurance terhadap mutu hasil 

produksi proyek bangunan gedung X di Jakarta Pusat. 

3. Mengidentifikasi faktor quality assurance apa saja yang berkonstribusi 

terhadap mutu hasil produksi proyek bangunan gedung X di Jakarta Pusat. 

4. Mendapat hasil rekomendasi dari penelitian ini. 
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1.5 Model Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 1.2 Model Operasional Penelitan   

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Proses penelitian ini disusun dalam beberapa tahap dan bagian sesuai dengan 

sistematika penulisan yang teridiri dari 5 BAB. Setiap BAB akan menjelaskan 

uraian atau analisis dan pembahasan mengenai penelitian yang akan 

Isu 

Permasalahan Penelitian 

Kajian Pustaka & Penelitian 
yang Relevan 

Identifikasi Responden 
Penelitian 

Pengumpulan Data Penelitian 
Sekunder & Primer 

Pengolahan Data 

Analisis Kuantitatif 

Temuan & Pembahasan 

Penulisan Hasil Penelitian 

Selesai 
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dikelompokkan menjadi sub bab. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam 

penelitian ini: 

BAB 1 : 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. 

BAB 2 :  KAJIAN PUSTAKA, 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. 

BAB 3  :  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.  

BAB 4  : ANALISIS HASIL PENELITIAN, Bab ini memberikan penjelasan 

mengenai hasil dan pembahasan yang mengungkapkan hasil dan gambaran dari 

proses penelitian dan analisis penelitian.  

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN, Pada bab ini merupakan penulisan 

terakhir tentang penarikan atas kesimpulan dan saran terhadap isi dari proses 

penelitian yang telah ditulis pada BAB 1 sampai dengan BAB 4. Dalam bab ini juga 

mengungkapkan sumbangan pemikiran berupa hasil rekomendasi yang dirumuskan 

dari analisis dan pembahasan 

 

 

 

 

 

 


