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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan ketat, 

mutu menjadi hal yang sangat diutamakan dalam setiap aspek pada setiap 

perusahaan. Keberhasilan dalam memenangkan kompetisi banyak ditentukan oleh 

kemampuan dalam mengelola dan meningkatkan sumber daya yang kita miliki, 

tak terkecuali dalam bidang konstruksi. Sebuah perusahaan harus menyadari 

bahwa untuk dapat bersaing di pasar global, harus dapat menunjukan kemampuan 

serta eksistensinya dalam memenuhi tuntutan pasar. 

Keberhasilan proyek konstruksi  diukur  dengan tiga tinjauan utama, yaitu: 

biaya, waktu, dan mutu. Manajemen proyek terutama bertujuan untuk mencapai 

keberhasilan dalam tiga hal ini. Pada mulanya aspek biaya dan waktu mendapat 

lebih banyak perhatian dibandingkan mutu, namun seiring dengan perkembangan 

teknologi dan investasi, tujuan utama dari keberhasilan suatu proyek tidak hanya 

biaya dan waktu tetapi juga mutu. Oleh karena itu manajemen mutu saat ini 

menjadi  fungsi manajemen utama dalam perusahaan konstruksi. Mutu juga 

merupakan salah satu tujuan sekaligus indikator kesuksesan suatu proyek 

konstruksi terutama oleh pemilik proyek (owner) terhadap produk dan layanan 

kontraktor. Dalam konteks ini, mutu dianggap sebagai salah satu indikator pemilik 

proyek (owner) dalam melihat keberhasilan proyek konstruksi. Sebagai 

konsekuensinya, sistem manajemen mutu harus diterapkan baik ditingkat 

perusahaan maupun di proyek. Oleh karena itu manajemen mutu merupakan 

proses yang di butuhkan untuk meyakinkan bahwa proyek memenuhi harapan dan 

kebutuhan pemilik proyek (owner). 

Semakin pentingnya pengendalian mutu bagi suatu perusahaan untuk 

dapat bertahan dalam persaingan usaha karena semakin meningktnya pengharapan 

pelanggan terhadap mutu yang disyaratkan. Hal tersebut mendorong perusahaan 

menyadari pentingnya penanganan mutu dan memastikan bahwa para klien akan 

menerima produk sesuai dengan mutu yang menjadi harapan mereka. Penerapan 
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ISO (International Standardization for Organitation) 9001:2008 sebagai standar 

manajemen mutu yang diakui di tingkat international, merupakan salah satu 

langkah untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Standar ini tidak hanya 

memperhatikan mutu produk atau jasa, tetapi lebih menekankan pada sistem untuk 

mendapatkan mutu yang disyaratkan tersebut. 

ISO (International Standardization for Organitation)  9001:2008 adalah 

suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Secara umum ISO 

9001:2008 terdiri dari 8 klausul yaitu : 1. Ruang Lingkup, 2. Referensi Normatif, 

3. Istilah dan Defenisi, 4. Sistem Manajemen Mutu, 5. Tanggung Jawab 

Manajemen, 6. Manajemen  Sumber Daya, 7. Realisasi Produk, 8. Pengukuran, 

Analisis dan Peningkatan. Kontraktor yang telah memiliki sertifikat sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 akan diaudit oleh lembaga registrasi yang 

terakreditasi, untuk memantau implementasi dari sistem manajemen mutu tersebut 

yang mana umumnya dilakukan setiap tiga tahun sekali. 

Proyek Area Entrance di Kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana 

adalah salah satu proyek yang dalam pelaksanaannya menerapkan sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008. Proyek Area Entrance di Kawasan Taman 

Budaya Garuda Wisnu Kencana dikatakan dalam pelaksanaannya menerapkan 

ISO 9001:2008 karena dilaksanakan oleh PT. Tunas Jaya Sanur yang merupakan 

kontraktor nasional tersertifikasi ISO 9001:2008 dan telah diakui ditingkat 

nasional maupun internasional. Dalam upaya mengetahui wujud aplikasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 pada proyek Area Entrance GWK, maka 

dilaksanakan penelitian mengenai tingkat penerapan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2008 dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah tingkat penerapan ISO 9001:2008 pada proyek Area 

Entrance di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK). 
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2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam penerapan ISO 

9001:2008 pada proyek Area Entrance di kawasan Taman Budaya  

Garuda Wisnu Kencana (GWK). 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat  penerapan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2008 pada proyek Area Entrance di kawasan Taman Budaya 

Garuda Wisnu Kencana (GWK). 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

penerapan ISO 9001:2008 pada proyek Area Entrance di kawasan 

Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK). 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah  untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan suatu proyek konstruksi yang 

menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 serta sebagai saran bagi 

perusahaan konstruksi dalam upayanya memenuhi mutu pekerjaan yang 

disyaratkan.   

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah di dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian pada tugas akhir ini yaitu Proyek Area Entrance di 

Kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang 

dilaksanakan oleh kontraktor PT. Tunas Jaya Sanur dengan skup 

pekerjaan meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, dan hardscape. 

2. Dari 8 klausul yang ada pada sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 

yang dibahas hanya klausul 4 sampai dengan klausul 8.  

3. Dalam pengumpulan data mengenai penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 metode yang digunakan adalah audit oleh 

penulis dan semi structured interview yang dilanjutkan dengan 
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pengolahan data menggunakan  skala pengukuran variabel dengan 

mempergunakan Skala Likert. 

4. Petugas proyek (responden) yang berperan dalam audit dan  semi 

structured interview adalah : 

a. Klausul 4 sampai Klausul 8 

Project Manager dan Site Manager 

b. Klausul 6 sampai Klausul 8 

Quantity Surveyor (QS) dan Supervisor (1 dan 2). 

 


