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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Mengikuti perkembangan zaman sekarang, persaingan-persaingan antar 

perusahaan menjadi hal yang sangat penting sehingga perusahaan dituntut untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas bagi pasar. Untuk memenangkan 

persaingan dalam pasar bebas, tidak hanya dilihat dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, namun waktu proses yang 

dibutuhkan dan anggaran yang dikeluarkan, serta mutu produk berperan sangat 

penting dalam persaingan sekarang ini sehingga dapat memberikan hasil yang 

terbaik bagi perusahaan dan kepuasan konsumen. 

Oleh karena itu manajemen proyek mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam menghadapi permasalahan ini. Manajemen proyek merupakan 

aplikasi dari peralatan “tools”, pengetahuan “knowledge”, teknik “techniques” 

dan keahlian “skills” kedalam suatu kegiatan proyek untuk mencapai suatu tujuan 

yang diharapkan. Proyek sendiri adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara 

yang memiliki awal dan akhir progress yang bersifat unik. Tujuan dari proyek 

sendiri yaitu untuk mencapai triple constraint, dimana jadwal proyek yang 

direncanakan, besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, serta mutu proyek yang 

telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan suatu proyek tersebut dilihat dari sejauh 

mana ketiga hal tersebut dapat terpenuhi. 

Masalah yang sering muncul dalam pembangunan konstruksi di Kota 

Batam sekarang ini adalah sering ditemukan konsumen yang menyatakan bahwa 
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mutu bangunan di kota Batam tidak sebaik mutu bangunan di luar kota Batam, 

seperti Jakarta dan Singapura. Apabila mutu bangunannya kurang baik seperti 

pemasangan atap yang tidak benar, akan mengakibatkan kebocoran pada atap. 

Perusahaan selalu berusaha mencari keseimbangan antara waktu pelaksanaan 

yang tepat serta sesuai dengan anggaran ataupun tidak over budget untuk 

mencapai suatu mutu bangunan yang bagus. Maka persoalan yang perlu 

dipecahkan adalah apa faktor yang mempengaruhi mutu bangunan kota Batam 

berbeda dengan bangunan di luar kota Batam. 

Berdasarkan hal diatas inilah, penulis mengadakan penelitian mengenai  

“ Analisis Faktor yang Mempengaruhi Mutu Bangunan Kota Batam “ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mutu bangunan di kota Batam? 

2. Apakah tingkat pengaruh faktor-faktor yang diteliti oleh peniliti? 

3. Dari faktor-faktor yang diteliti, faktor manakah yang menjadi dominan/ 

paling mempengaruhi terhadap mutu bangunan kota Batam? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Pengambilan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan pada bangunan 

perumahan standar di kota Batam 
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2. Data yang digunakan dalam analisa penelitian ini diambil dari kuesioner yang 

dibagikan kepada kontraktor-kontraktor bangunan perumahan standar.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mutu bangunan di kota 

Batam 

2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh faktor-faktor yang diteliti oleh peniliti 

3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi dominan terhadap mutu bangunan 

kota Batam 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini di kota Batam adalah : 

1. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hasil 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi mutu bangunan kota Batam 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

dalam membahas hal-hal yang berhubungan dengan mutu bangunan kota 

Batam 

1.6. Sistematika Penelitian  

Untuk mendapatkan gambaran sistematis, penulis membagi laporan kerja 

praktek ini menjadi beberapa bab, yaitu : 
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1. BAB I    : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang peneliti memilih tema ini, 

rumusan masalah yang dibatasi dengan batasan masalah, dan tujuan serta manfaat 

peneliti dalam meneliti, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori–teori dan hasil penelitian mengenai 

ruang lingkup pembahasan sebelumnya untuk dijadikan sebagai referensi dalam 

penulisan skripsi ini. Tinjauan pustaka ini terdiri dari bahan kuliah, jurnal, dan 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. 

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode–metode yang akan digunakan 

dalam proses penelitian, pengumpulan data termasuk data-data proyek yang 

dibutuhkan, beserta diagram alir dalam penyusunan skripsi ini. 

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai pembahasan dari data-data tersebut 

menggunakan metode yang telah diuraikan dalam BAB III : METODOLOGI 

PENELITIAN. 

5. BAB V   : KESIMPULAN & SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis serta saran yang didapatkan 

dari temuan-temuan yang ada agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk proyek yang akan datang. 
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