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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pengendalian merupakan suatu usaha yang dilakukan menjaga standar 

kualitas yang sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan, kegiatan 

perancangan sistem informasi, menganalisa pelaksanaan dengan standar 

agar tidak terjadi peyimpangan antara pelaksanaan dan standar yang telah 

ditetapkan, serta mengambil tindakan memperbaiki kualitas untuk sumber 

daya yang digunakan efisien dan efektif dalam rangka mencapai kualitas 

yang tetap. Pengendalian  ini dilakukan dengan tujuan sebagai acuan untuk 

pelaksanaan pekerjaan yang meliputi spesifikasi teknik pekerjaan, waktu 

pelaksanaan, dan anggaran biaya proyek. Maka untuk  melakukan 

pengendalian diperlukan adanya suatu perencanaan. 

Mutu merupakan tingkat karakteristik yang menunjukan kemampuan 

untuk mengatur proyek, memenuhi kebutuhan produk (barang atau jasa) 

sesuai dengan kepuasan pengguna  (user requiremwnts), dan sesuai dengan 

anggaran yang tersedia agar mendapatkan keuntungan (profit) yang tinggi. 

Definisi lain mutu adalah kualitas yang dipandang sebagai kesesuaian 

produk yang memiliki fungsi atau tujuan, karakteristik dan sifat produk 

untuk  memenuhi kebutuhan pengguna, dan produk diserahkan atau tidak 

dikembalikan pada pengguna yang seharusnya, serta sebanding dengan 

standar dan spesifikasi yang telah ditentukan. 

Batam adalah salah satu kota dengan perkembangan penduduk dan 

teknologi yang sangat pesat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka 

peningkatan sarana tempat tinggal juga semakin bertambah. Batam Center 

adalah salah satu daerah pusat dengan jumlah pembangunan yang banyak. 

Berdasarkan pengamatan daerah tersebut memiliki tingkat yang berkembang 

cukup tinggi dikarenakan daerah tersebut dekat dengan pelabuhan, bandar 

udara, pusat perbelanjaan, perniagaan, perumahan, dan kantor pemerintahan, 

sehingga banyak aktivitas yang dilakukan yang menyebabkan pembangunan 

tempat tinggal sangat diperlukan. Perumahan Royal Bay merupakan salah 

satu pembangunan perumahan di daerah Batam-Center, Batam. 
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Penelitian ini telah dilakukan oleh Revelino dan Anton Soekiman 

(2016) berjudul Kajian . Pengendalian. Mutu. Konstruksi. Pada. Pengawasan 

Pelaksanaan.  Pembangunan. jaringan .Irigasi Studi Kasus: Pembangunan . 

Jaringan. Irigasi di Leuwigoong, dari penelitian ini didapat kesimpulan 

berupa “dokumen yang digunakan dalam pengendalian mutu adalah 

spesifikasi teknis, gambar, rencana mutu, dokumen administrasi dan hasil 

uji lapangan”. Dan juga penelitian serupa dilakukan oleh Agus. Tri Wahyu . 

Febriyanto, Robertus . Kurniawan Wisnu A.W., M. Agung Wibowo, Tanto 

Djoko Santoso (2015) berjudul Aplikasi . Pengendalian. Mutu .Proyek .EPC 

Studi Kasus.: Proyek. EPC 1, Blok CEPU, kesimpulan dari penelitian ini 

berupa “ pada proyek EPC pengendalian mutu dilakukan dengan cara 

pengujian mutu hasil pekerjaan, sehingga hasilnya dicatat pada dokumen 

Field Instalation And Test Plan (ITP) sebagai bukti kepada pemilik. Setiap 

detail pekerjaan memiliki dokumen acuan yang berisi prosedur yang 

dilaksanakan”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengendalian 

terhadap pembangunan yang memberikan dampak pada kualitas mutu  suatu 

bangunan konstruksi tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bersumber pada latar. belakang di atas. maka rumusan .masalah dari 

penelitian. ini yaitu : 

1. Mengetahui .faktor - faktor .yang mempengaruhi. pengendalian mutu 

konstruksi. pada pembangunan. club house di Royal Bay ? 

2. Bagaimana. kinerja .penerapan dan berapa. presentase. .pengendalian 

kualitas mutu pada .proyek pembangunan. club house di Royal Bay? 

 

1.3 Tujuan . Penelitian 

Tujuan. Penelitian. ini adalah .sebagai berikut : 

1. Menganalisis . faktor - faktor yang mempengaruhi . pengendalian mutu 

konstruksi pada pembangunan perumahan di Royal Bay. 

2. Menganalisis kinerja penerapan pengendalian mutu pada proyek 

pembangunan perumahan di Royal Bay. 
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1.4 Manfaat .Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan kualitas mutu dalam proyek 

2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dari proyek 

3. Menganalisis dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bagian club house di perumahan 

Royal Bay. 

2. Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengendalian mutu dan penerapan kinerja pengendalian mutu pada 

proyek tersebut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam mempermudah gambaran. yang sistematis, peneliti menyusun 

laporan skripsi ini dalam beberapa bagian bab meliputi : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Tahap bab I peneliti membahas mengenai latar. belakang penelitian, 

rumusan masalah, perbatasan masalah, tujuan .penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematik. penulisan. yang digunakan dalam menyelesaikan penyusunan 

laporan ini. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pembahasan bab II mengenai dasar-dasar teori, segala ketentuan, 

syarat yang telah ditetapkan, rumus yang digunakan, pengendalian mutu 

yang dilakukan dengan menggunakan . sumber data dari berbagai sumber 

berdasarkan jurnal-jurnal untuk pengolahan data sebagai. . topik .dalam 

laporan skripsi. 

3. BAB III : METODOLOGI  

Pembahasan bab III menjelaskan tentang metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di 
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proyek, serta proses dan tahap yang terjadi dari pelaksanaan proyek 

pembangunan.  

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan pada bab IV mengenai analisa data-data yang diperoleh 

dari penelitian skripsi yang dilakukan. 

5. BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN  

Penjelasan pada bab . V ialah mengambil kesimpulan. dan saran 

mengenai pembahasan yang dilakukan pada saat penelitian. 
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