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BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti pada saat ini persaingan usaha jasa dibidang 

kontruksi sangat berkembang pesat dan ketat, yang disebabkan hadirnya kontraktor 

asing ke pasar domestik. Dengan masuknya kontraktor asing membuat industri 

kontraktor Indonesia harus mampu bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, 

yang dimana industri konstruksi merupakan salah satu produk unggulan Indonesia 

dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (Senduk dkk, 2016).  

Perkembangan jalan tol di Indonesia berkembang secara pesat dari tahun ke 

tahunnya, menurut data dari PUPR Badan Pengaturan Tol saat ini ada 49 jalan tol 

yang sudah beroperasi dan akan terus bertambah lagi yaitu, 55 jalan tol masih dalam 

proses desain, pengadaan tanah, dan konstruksi, kemudian ditambah lagi 6 jalan tol 

masih dalam proses tender, (PUPR Badan Pengaturan Tol, November 2019).  

Jalan tol Balikpapan – Samarinda merupakan jalan tol yang direncanakan 

akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda, Provinsi 

Kalimantan Timur. Menurut data dari PUPR Badan Pengaturan Tol panjang total 

jalan tol ini mencapai 99.34 km yang dapat memangkas waktu tempuh Balikpapan 

– Samarinda yang ditempuh dengan waktu biasa 3 – 4  jam sekarang bisa ditempuh 

dengan setengah waktu 1.5 – 2 jam. Proyek jalan tol ini menghabiskan dana Rp 9,9 

Triliun yang langsung diremsikan oleh Gubernur Kalimantan Timur  Awang Faroek 

Ishak pada tanggal 12 Januari 2011 yang ditandai dengan peletakan batu pertama 

di kawasan Manggar, (PUPR Badan Pengaturan Tol, November 2019). 

Setiap pengerjaan konstruksi gedung ataupun jalan pasti tidak lepas dari 

berbagai masalah dan risiko, ada dua jenis risiko seperti risiko spekulatif yaitu 

risiko yang mengandung potensi kerugian, kegiatan yang dilakukan juga dapat 

mengandung potensi keuntungan seperti orang menanamkan modalnya di bursa 

saham, kemudian ada risiko murni yaitu risiko yang mengandung potensi kerugian 

seperti halnya risiko kecelakaan. Mengapa pentingnya manajemen mutu  untuk 
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mencapai mutu yang disepakati dengan owner dan untuk mengurangi risiko yang 

mungkin timbul seperti, risiko kinerja proyek muncul pada tahap perencanaan 

(kompetisi, pasar atau waktu, default, kelayakan proyek), risiko pelaksanaan 

muncul saat proses pengerjaan (eskalasi biaya, keterlambatan, perijinan, teknologi, 

dan desain), risiko pengoperasian, risiko kredit proyek, risiko pemerintahan, dan 

risiko cuaca atau alam, (Pedoman Konstruksi dan Bangungan PU, 2005).  

Menurut (Indah, S. N. 2017) manajemen mutu merupakan suatu upaya 

pelaksanaan secara berkesinambungan, sistematis, dan objektif dalam memantau 

dan menilai barang, jasa, maupun pelayanan yang ditetapkan serta menyelesaikan 

masalah yang dihadapi dengan tujuan perbaikan mutu. Mengapa penting adanya 

suatu manajemen mutu dalam proyek adalah untuk mencapai kesesuaian yang 

dikerjakan oleh kontraktor dan keinginan pemilik proyek, sehingga pekerjaan 

berjalan dengan baik dan diharapkan tidak ada pekerjaan yang harus diulang karena 

adanya kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian oleh kontraktor ataupun 

pemilik proyek.  

Menurut data (PUPR Badan Pengaturan Tol) yang diakses pada November 

2019 proyek ini seharusnya selesai pada akhir Oktober 2019, menurut infomasi 

yang didapat oleh penulis keterlambatan dikarenakan ada beberapa titik yang 

mengalami kendala pembebasan lahan, sehingga jalan Tol Balikpapan – Samarinda 

belum masuk dalam tol yang beroperasi dengan kata lain proyek ini mengalami 

keterlambatan. 

Menurut Ir. Sardjono (1988) pada bukunya yang berjudul Pondasi Tiang 

Pancang Jijid 1 pemakaian tiang pancang dipergunakan untuk suatu pondasi untuk 

suatu bangunan apabila tanah di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya 

dukung (bearing capacity), yang cukup untuk memikul berat bangunan dan 

bebannya, atau apabila tanah keras yang mempunyai daya dukung yang cukup 

untuk memikul berat bangunan dan bebannya letaknya sangat dalam. Pondasi tiang 

pancang ini berufngsi untuk memindahkan atau mentransfer beban – beban dari 

kontruksi di atasnya (super structure) kelapisan tanah yang lebih dalam. 

Kebanyakan tiang pancang dipancangkan kedalam tanah, akan tetap ada beberapa 

tipe yang dicor setempat dengan cara dibuatkan lubang terlebih dahulu dengan 
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mengebor tanah, sebagaimana kalau mengebor untuk penyelidikan tanah. Pada 

umumnya tiang pancang dipancangkan tegak lurus ke dalam tanah, kaan tetapi 

apabila diperlukan untuk menahan gaya horizontal maka tiang pancang akan 

dipancangkan miring (butter pile). 

Menurut observasi penulis yang dilakukan pada bulan Juli – Agustus 2018 

masalah diatas benar terjadi di lapangan namun belum sampai yang fatal seperti 

gagal kontruksi, masalah yang muncul seperti, spun pile miring, pecah dan retak. 

Penanganannya dengan memancang spun pile baru tepat disamping yang 

bermasalah dengan lebih lurus dan dapat menggantikan yang bermasalah, 

keterlambatan sering terjadi diakibatkan oleh hujan sehingga pemancangan tidak 

dapat dilakukan untuk mengejar keterlambatan maka dilakukan lembur, sehingga 

hal tersebut  membuat kontraktor selalu sigap dalam menghadapi risiko yang 

muncul. Pentingnya manajemen mutu dalam menghadapi risiko yang terjadi di 

lapangan terutama pada saat proses pemancangan adalah agar kontraktor tahu 

langkah apa yang harus dilakukan ketika masalah – masalah diatas timbul sehingga 

produk yang dihasilkan tetap sesuai mutu dan sesuai dengan yang diinginkan 

pemilik proyek. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengambil penelitian ini 

dengan judul Risiko Manajemen Mutu Pemancangan Spun Pile Slab (Studi kasus: 

Jalan Tol Balikpapan – Samarinda). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel risiko apa sajakah yang dihadapi saat proses pemancangan pile 

slab di jalan Tol Balikpapan – Samarinda? 

2. Apakah saat proses pemancangan terjadi beberapa masalah seperti spun pile 

pecah, miring, dan patah? 
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1.3. Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian ini hanya membahas risiko kegagalan mutu pemancangan 

pada spun pile beton saja dipembangunan jalan tol Samarinda – Balikpapan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memberi nilai 

faktor – faktor risiko yang dihadapi pada saat proses pemancangan pile slab di jalan 

tol Balikpapan – Samarinda. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada konsultan atau 

kontraktor agar dapat mengantisipasi risiko – risiko pada proyek terutama yang 

berkaitan dengan mutu. Bagi pemerintah, diharapkan mampu memberi masukan 

untuk lebih mengendalikan dan memantau perkrmbangan proyek – proyek yang 

sedang berjalan. 
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