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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian Adeswastoto dan Putra (2018) dengan judul “Manajemen Risiko 

Pada Proyek Konstruksi di Pemerintah Kabupaten Kampar”. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui tentang manajemen risiko pada proyek konstruksi. Metode 

yang digunakan adalah studi literatur tentang manajemen risiko pada proyek 

konstruksi dengan mengacu kepada teori-teori yang relevan. Hasil studi 

menunjukkan bahwa manajemen risiko sangat penting dilakukan bagi setiap proyek 

konstruksi untuk menghindari kerugian atas biaya, mutu dan jadwal penyelesaian 

proyek. Melakukan tindakan penanganan yang dilakukan terhadap risiko yang 

mungkin terjadi (respon risiko) dengan cara: menahan risiko (risk retention), 

mengurangi risiko (risk reduction), mengalihkan risiko (risk transfer), menghindari 

risiko (risk avoidance). 

Penelitian Indah (2017), dengan judul penelitian “Penyusunan Prosedur 

Pengendalian Mutu Pekerjaan Subkontraktor pada Proyek Apartemen Gold Coast 

PIK Jakarta”. Penyelesain pekerjaan subkontraktor menekankan pentingnya 

pengawasan terhadap kemajuan volume pekerjaan, karena hal ini terkait dengan 

mutu yang dihasilkan oleh pekerjaan subkontraktor. Pada analisis ini dibagi 

menjadi dua tahap, analisis pertama dengan tahapan mencari variabel-variabel 

risiko, menetapkan penilaian probabilitas dan dampak, menetukan level risiko 

menggunakan matriks probabilitas dan didapatkan variabel risiko tinggi yang 

berpengaruh pada komunikasi proyek, selanjutnya dengan tahapan mencari 

variabel-variabel mutu, menetapkan variabel mutu, menetapkan skor kriteria 

penilaian, menentukan skor variabel mutu, menentukan persentase mutu 

menggunakan skala likert dan didapatkan persentase mutu terendah yang 

berpengaruh pada sistem komunikasi dari hasil analisis risiko didapatkan risiko 

tinggi yaitu minimnya sumber daya alat yang dimiliki perusahaan dalam mengelola 

informasi dan dari hasil persentase mutu terendah didapatkan klausul pengukuran, 
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analisa dan peningkatan, dengan persentase 21,87%. Selanjutnya menggunakan 

wawancara kepada pakar didapatkan prosedur untuk sistem manajemen 

komunikasi, diantaranya prosedur pengambilan keputusan terhadap penetapan 

schedule. 

Penelitian Lokobal,  dkk (2014) dengan judul penelitian “Manajemen Risiko 

pada Perusahaan Jasa Pelaksana Kostruksi di Provinsi Papua”. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi setiap risiko yang dihadapi oleh kontraktor. 

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan data yang diperoleh dengan 

cara penyebaran kuesioner kepada 30 kontraktor yang melaksanakan pekerjaan 

konstruksi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Hasil akhir analisis faktor-faktor 

risiko dengan menggunakan Analisis Komponen Utama (PrincipalComponent 

Analysis) berdasarkan kejadian didapatkan aspek-aspek risiko, yaitu: aspek 

manajemen pengendalian dan produksi, aspek manajemen sumber daya manusia 

dan sosial budaya, aspek material dan peralatan, aspek pendidikan dan keuangan, 

aspek perencanaan, aspek cuaca dan pengawasan, aspek harga dan anggaran biaya, 

dan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Berdasarkan konsekuensi 

diperoleh aspek risiko, yaitu: aspek material, peralatan dan waktu, aspek lokasi, 

sumber daya manusia dan mutu, aspek sosial budaya, kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3), aspek pengawasan, aspek anggaran biaya, aspek perencanaan, aspek 

cuaca, dan aspek harga. Tingkatan risiko yang paling berpengaruh berdasarkan 

kejadian, yaitu; high risk, terdiri dari aspek harga dan anggaran biaya. 

Significantrisk, yang terdiri dari aspek material dan peralatan, aspek pendidikan dan 

keuangan, aspek perencanaan, aspek cuaca dan pengawasan. Medium risk, terdiri 

dari aspek manajemen pengendalian dan produksi, aspek manajemen sumber daya 

manusia dan sosial budaya, aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Tingkatan risiko berdasarkan konsekuensi, yaitu: high risk, aspek pengawasan. 

Significant risk, aspek lokasi, sumber daya manusia dan mutu, aspek sosial budaya 

dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), aspek perencanaan, aspek cuaca, dan 

aspek harga. Medium risk, aspek material, peralatan dan waktu,aspek anggaran 

biaya. 
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Penelitian Asmarantaka (2014) dengan judul “Analisis Risiko yang 

Berpengaruh terhadap Kinerja Proyek pada Pembangunan Hotel Batiqa 

Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh faktor risiko dominan yang 

paling mempengaruhi kinerja proyek Hotel Batiqa Palembang menggunakan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP dipilih karena data yang 

akan dianalisis dalam penelitian ini merupakan data yang tidak terdistribusi secara 

normal dan digunakan untuk melihat faktor risiko yang paling besar. Data primer 

penelitian diperoleh dengan pengisian kuesioner faktor risiko oleh staff proyek 

Hotel Batiqa Palembang yang berjumlah 16 responden. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor risiko dominan yang mempengaruhi kinerja proyek 

terdiri dari enam variabel faktor risiko dengan kategori risiko tinggi. Variabel faktor 

risiko tersebut adalah sebagai berikut: adanya additional work dengan nilai faktor 

risiko 0,913, cuaca buruk pada aktifitas konstruksi dengan nilai faktor risiko 0,838, 

kurangnya bahan konstruksi dengan nilai faktor risiko 0,799, Keterlambatan 

perizinan pelaksanaan dengan nilai faktor risiko 0,754, kurangnya tenaga kerja 

dengan nilai faktor risiko 0,730, kerusakan peralatan dengan nilai faktor risiko 

0,718. Dari keseluruhan hasil analisis pada penelitian ini diperoleh kesimpulan 

bahwa faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kinerja proyek disebabkan 

karena adanya additional work. 

Dalam penelitian Wena dan Suparno (2015) menyebutkan setiap kegiatan 

usaha jasa konstruksi akan selalu muncul dua hal yang  berdampingan,  yaitu adanya 

peluang memperoleh keuntungan  dan risiko menderita kerugian, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Tidak sedikit usaha jasa konstruksi yang 

mengalami kegagalan maupun kerugian. Kegagalan atau kerugian dalam jasa 

konstruksi sebagian  besar disebabkan oleh ketidaktepatan  mengambil keputusan 

dalam menangani risiko. Guna menghindari risiko-risiko tersebut seorang proyek 

manager harus mampu melakukan pengelolaan risiko-risiko sehingga tidak 

berakibat fatal pada pencapaian sasaran proyek. Hal ini berarti semakin baik 

pengelolaan  risiko, maka semakin kecil risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan 

jasa konstruksi.  Risiko yang terjadi pada proyek dapat berpengaruh buruk pada 

sasaran proyek yaitu jadwal, biaya/anggaran dan mutu, serta sekaligus  merupakan 
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kendala dalam pelaksanaan proyek. Risiko proyek yang terkait dengan anggaran 

sering mengakibatkan terjadinya pembengkakan anggaran (cost overrun), sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi kontraktor. Sedangkan risiko proyek yang terkait 

dengan jadwal, mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi, 

tentu ini berakibat kerugian bagi kontraktor maupun pemilik proyek. 

Menurut Ahzan dalam penelitiannya ada beberapa tindakan yang harus 

dilakukan untuk pengendalian mutu atau jaminan mutu yang dilaksanakan dan 

dilaporkan oleh pihak pihak konsultan diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan pengukuran atau standarisasi mutu dengan cara menetapkan 

spesifikasi dan standar kerja. 

2. Melakukan pengawasan dan inspeksi dan memastikan jika pekerjaan di 

lapangan berjalan dengan jadwal, kualitas material, biaya sudah sesuai 

dengan spesifikasi dan standar. 

3. Menganalisis temuan kendala yang ditemukan dengan alat dasar mutu. 

4. Melaporkan temuan masalah beserta dengan sebab, akibat dan solusi dari 

masalah tersebut. 

5. Meningkatkan mutu dengan cara belajar dari kesalahan – kesalahan di masa 

lalu.  

Menurut Artha, dkk (2013) mutu adalah suatu indikator dalam suatu proyek 

kontruksi, terutama antara owner dan pelaksana kontrktor. Oleh karena itu banyak 

kontraktor penyedia jasa berlomba – lomba memperbaiki mutu dari hasil yang 

mereka hasilkan ataupun mutu dari dalam perusahaan itu sendiri agar dapat 

bersaing di pasar bebas nasional maupun internasional. Sistem manajemen mutu 

adalah salah satu cara untuk menjamin mutu proyek sesuai dengan persyaratan 

owner. Sistem manajemen ini merupakan suatu standar sistem bukan standar 

produk, dimana jika seluruh pekerjaan dilakukan sesuai standar maka mutu yang 

dihasilkan pasti sesuai dengan apa yang owner inginkan. Adapun kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Artha, dkk (2013) adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat implementasi sistem ini masuk kategori sangat baik yakni 88,57%. 

(80%-100%). 
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2. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008 adalah kurangnya dokumentasi diproyek sebagai bukti 

bahwa implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terhadap 

persyaratan-persyaratan itu dilaksanakan pada proyek ini. Selain itu pihak 

manajemen dan staff proyek Alaya Resort Ubud tidak tegas dalam 

mengimplementasikan K3 dimana para sumber daya tenaga kerja yang 

tersedia justru tidak mau melaksanakan sistem ini sehingga nilai yang 

didapat justru tidak maksimal. 

Menurut Nurdiani (2013) pondasi tiang pancang adalah suatu elemen yang 

berfungsi memindahkan beban struktur dan beban bangunan ke tanah. Pondasi tiang 

pancang umumnya digunakan apabila tanah yang akan dibangun tidak stabil, tanah 

timbunan, dan tanah keras berada jauh dari permukaan tanah. Ada beberapa jenis 

material yang dapat digunakan dalam pondasi tiang pancang diantaranya dapat 

berupa kayu keras, beton dan baja (pipa atau profil). Kayu yang sering digunakan 

dalam pembuatan pondasi tiang pancang adalah kayu besi dari Kalimantan, kayu 

hitam dari Sulawesi, dan kayu Merbau dari Sumatera. Namun dimasa sekarang 

susah untuk mendapatkan kayu tersebut maka material ini sudah mulai 

ditinggalkan. Pondasi tiang pancang dari baja lebih cepat pemasangannya dan 

waktu pelaksanaannya di lapangan. Namun pondasi tiang pancang baja memiliki 

kendala apabila dipancang di daerah yang lembab tanahnya atau dekat area pantai, 

karena pondasi tiang dari baja dapat mudah terkena karat. Pondasi tiang pancang 

beton memiliki kelebihan dibandingkan dengan pondasi tiang pancang kayu dan 

pondasi tiang pancang baja yaitu lebih awet, tahan terhadap kelembaban, kekuatan 

beton mudah disesuaikan dengan kebutuhan, dan pengadaannya melalui 

prefabrikasi. 

Pada penelitian Tjakra dan Sangari (2011) mengatakan bahwa pertumbuhan 

penduduk di Indonesia berada dalam angka positif. Hal itu berarti jumlah penduduk 

secara umum selalu bertambah dari waktu ke waktu. Demikian juga halnya dengan 

Provinsi Sulawesi Utara dengan Manado sebagai ibukota yang pertumbuhan 

penduduknya tergolong pesat. Peningkatan jumlah penduduk itu menyebabkan 

kebutuhan akan rumah tinggal meningkat, karena rumah adalah kebutuhan dasar 
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(basic need) disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Bidang properti 

khususnya sektor perumahan cenderung menunjukkan perkembangan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena permintaan masyarakat akan 

rumah tinggal meningkat cukup pesat. Proyek pembangunan perumahan oleh 

pengembang juga semakin banyak bermunculan untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

Proyek konstruksi termasuk perumahan memiliki karakteristik unik karena 

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam waktu terbatas 

dengan alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk dengan kriteria – 

kriteria yang telah digariskan di dalam dokumen kontrak. Spesifikasi perencanaan 

harga dan mutu yang direncanakan pada dokumen kontrak, sebenarnya belum tentu 

sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu pada saat pelaksanaan proyek 

konstruksi, maka pengembang akan dibebani oleh berbagai situasi ketidakpastian 

kondisi di lapangan yang merupakan konsekuensi risiko. 

2.2. Manajemen Mutu 

2.2.1. Pengertian Manajemen Mutu 

Manajemen mutu adalah suatu konsep kualitas yang dianggap sebagai ukuran 

relatif kebaikan suatu barang atau jasa yang terdiri dari mutu desain dan mutu 

kesesuaian, mutu desain adalah fungsi spesifikasi produk barang atau jasa yang kita 

tawarkan sedangkan mutu kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh barang 

atau jasa memenuhi spesifikasi atau persyaratan. Dalam manajemen mutu ini juga 

mengandung beberapa aspek seperti aspek kualitas, jasa, manusia, proses, 

lingkungan, dan kondisi yang selalu berubah (Tjiptoni, 2001). 

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 (Indah, 2017).  

Menurut Gaspersz (2001) manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai suatu 

cara untuk meningkatkan performa secara terus – menerus pada setiap level operasi 

atau proses, dalam setiap era fungsional dari satu organisasi, dengan menggunakan 

semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.  
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Menurut pakar kualitas Joseph M. Juran mendefinisikan kualitas sebagai 

suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para 

pemakai atau owner dalam pengertian ini mengandung 5 dimensi utama yaitu 

kualitas desain, kesesuaian, ketersedian, keamanan, dan fiel use. 

Menurut Philip B. Crosby kualitas adalah memenuhi atau sama dengan 

persyaratan (conformance to requirementst). Meleset sedikit saja dari persyaratan, 

maka suatu produk barang atau jasa dikatakan tidak sesuai kualitas. Persyaratan ini 

sediri dapat berubah sesuai keinginan pelanggan atau owner, kebutuhan organisasi, 

pemasok dan sumber, pemerintah, teknologi, serta pasar atau persaingan. 

2.2.2. Tujuan Penerapan Manajemen Mutu 

Menurut Gaspersz (2001) tujuan penerapan manajemen mutu adalah: 

1. Perusahaan atau organisasi akan lebih mudah mengendalikan kualitas yang 

dihasilkan yang secara erat berkaitan dengan kepuasan pelanggan. 

2. Dengan penerapan manajemen mutu para pemimpin – pemimpin perlu 

menetapkan arah perusahaan atau organisasi melalui perencanaan strategi, 

nilai – nilai yang jelas, ekspektasi yang tinggi, dan berfokus pada kepuasan 

pelanggan. 

3. Dengan penerapan manajemen mutu maka membuat perusahaan akan terus 

belajar dan berusaha selalu menjadi yang terbaik dari para competitor lainnya. 

4. Memberikan nilai pada pekerja, perusahaan yang sudah menerapkan 

manajemen mutu yang baik maka pekerja yang terlibat didalamnya sudah 

pasti berkompeten dibidangnya. 

5. Tanggapan terhadap keinginan pelanggan akan lebih cepat dan fleksibel yang 

berkaitan dengan persyaratan masa sekarang dan yang akan datang. 

6. Pandangan jangka panjang ke masa depan lebih jelas serta berani bersaing 

dengan yang lain. 

7. Pengembangan kemitraan lebih mudah di dalam ataupun di luar negeri. 

Menurut Indah (2017) tujuan penerapan manajemen mutu adalah sebagai: 

1. Menyediakan sebuah rekaman aktivitas dan pengoperasian selama proyek 

berjalan 



8 

 

 

 

2. Membuat dan membentuk kedisiplinan seluruh anggota didalam proyek 

3. Memudahkan untuk memilih dan membuang aktivitas yang tidak 

bersangkutan dengan proyek 

4. Membantu penguatan regulasi suatu perusahaan 

5. Membantu dan memperbaiki performa anggota perusahaan 

6. Semua pekerjaan dapat berjalan dengan jelas dan efektif  

2.2.3. Manfaat Penerapan Manajemen Mutu 

Menurut Tjiptono (2001) ada beberapa manfaat dalam penerapan manajemen 

mutu diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Fokus pada Pelanggan 

Manajemen mutu memerlukan masukan dari pelanggan – pelanggan yang 

kemudian akan diterjemahkan dalam sekumpulan persyaratan pelanggan 

yang spesifik, sehingga dapat dengan mudah mempelajari apa yang harus 

dilakukan kedepannya. 

2. Efisien Waktu 

Dengan menerapkan sistem manajemen mutu maka dengan tidak langsung 

juga mengurangi waktu yang tidak perlu, karena perusahaan akan 

mengerjakan apa saja yang sesuai dan yang diinginkan oleh pelanggan serta 

menghilangkan aktifitas yang tidak perlu. 

3. Kerjasama Tim 

Sistem manjamenen mutu merupakan pendekatan kerja sama tim, semua 

keputusan yang diambil harus berdasarkan keputusan tim. Oleh karena itu 

setiap tindakan yang akan dilakukan harus diidentifikasi secara matang agar 

tidak salah langkah. 

4. Dokumentasi  

Dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang baik dan benar maka 

semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada dan sesuai 

dengan persyaratan dari owner atau pelanggan. 

Menurut Wibowo (2009) ada beberapa manfaat dari penerapan manajemen 

mutu dalam kontraktor diantaranya adalah: 
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1. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan 

Dengan menerapkan sistem manajemen mutu maka kepercayaan dan 

kepuasan pemilik proyek meningkat atas barang atau jasa yang dihasilkan 

serta memberi jaminan mutu. 

2. Meningkatkan Citra Suatu Organisasi  

Jika suatu organisasi sudah menerapkansistem manajemen mutu yang baik 

secara tidak langsung sudah mebuat citra atau namanya baik sehingga layak 

untuk mengiklankan dirinya di media sosial. 

3. Menjamin Peningkatan Mutu  

Jika suatu oganisasi sudah menerapkan sistem manajemen mutu dengan baik 

maka organisasi tersebut akan selalu berbenah agar barang atau jasa yang 

mereka hasilkan lebih baik dari sebelumnya.  
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4. Meningkatkan Daya Saing 

Dengan penerapan manajemen mutu ini maka dengan mudah akan 

mengalahkan persaing mereka yang belum menerapkan sistem manajemen 

mutu dengan baik. 

2.2.4 Faktor Penyebab Kegagalan Mutu 

Menurut Tjiptono, (2001) dalam bukunya ada 6 hal yang dapat 

mempengaruhi kegagalan mutu diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan yang Tidak Baik 

Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya 

dimulai dari pihak manajemen dimana mereka harus terlibat secara langsung 

dalamsuatu proyek. 

2. Kerjasama Tim 

Organisasi perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan 

dimana setiap individu memiliki kelebihan tersendiri dibidangnya, bila perlu 

diadakan pelatihan kembali sebelum proyek dimulai. 

3. Proses Penyebarluasan  

Ada suatu organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara 

bersamaan mengembangkan rencana untuk menyatukannya kedalam seluruh 

elemen organisasiseperti operasi, pemasaran, dll. 

4. Pendekatan yang Salah Terbatas 

Ada beberapa organisasi yang hanya menggunakan pendekatan daming, 

pendekatan juran, atau pendekatan crosby dan hanya menerapkan prinsip – 

prinsip yang ditentukan disitu. 

5. Harapan yang Berlebihan dan Tidak Realistis 

Dengan tingginya harapan suatu organisasi maka tinggi pula standar 

karyawan yang digunakan dan semua itu tidak terjadi secara cepat melainkan 

melalui proses yang panjang. 
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6. Pemberdayaan Karyawan 

Pemberdayaan karyawan perlu dilakukan agar mereka tahu apa yang harus 

dilakukan ketika menghadapi suatu masalah. 

1.3 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu Penelitian Sekarang 

Penelitian terahulu rata – rata 

berlokasi di Sumatera, Jawa, dan 

Sulawesi 

Penelitian sekarang berlokasi di 

Kalimantan 

Objek penelitian lebih banyak ke 

bangunan gedung dan perumahan 

Objek penelitian berupa jalan tol 

Balikpapan – Samarinda 

Lebih banyak membandingkan 

dengan ISO 

Menilai seberapa tingkat risiko 

manajemen mutu dengan 

menggunakan matriks risiko 

Sasaran penelitian berupa beberapa 

kontraktor 

Sasaran penilian hanya satu 

kontraktor dan berfokus pada proses 

pemancangan 

 

2.3.1 Pembaharuan dari Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat beberapa perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dahulu, ada perbedaan penelitian maka ada 

pembaharuan dari penelitian ini terhadap penelitin terdahulu di antaranya 

adalah 

1. Berkembangnya objek penelitian tidak hanya dalam pembangunan gedung 

dan perumahan saja. 

2. Lebih berkembangnya lokasi penelitian tidak hanya berpusat pada kota – 

kota besar saja. 
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3. Perbedaan penggunaan metode penelitian, penelitian yang lalu lebih banyak 

membandingkan dengan ISO. 

4. Terbaharukannya beberapa variabel untuk pengmbilan data. 

 

 


