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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara berkembang. Hal ini bisa dilihat salah satunya 

dari banyaknya pembangunan dalam bidang konstruksi. Suatu hal yang sangat 

penting dalam perencanan ataupun pelaksanaan suatu konstruksi adalah dari  

manajemen proyek tersebut. 

Sebuah proyek membutuhkan konsultan pengawas. Untuk jasa konsultan 

biasanya dibutuhkan pada proyek–proyek besar dengan biaya tinggi. Saat ini telah 

banyak berdiri kantor-kantor konsultan konstruksi, baik dari bidang pengawasan 

ataupun perencanaan. 

Konsultan biasanya menyediakan jasa dalam bentuk keahlian dan dilanjutkan 

dengan pekerjaan atau kegiatan yang merupakan implementasi nasehat yang 

diberikan, sehingga membuahkan hasil yang nyata yang merupakan tujuan dan 

sasaran dari pengerjaan suatu proyek. Permintaan akan jasa konsultan meningkat 

sejalan dengan perkembangan usaha dalam masyarakat modern. Salah satu ciri 

masyarakat modern adalah tumbuhnya spesialisasi dalam berbagai bidang kegiatan 

dan ini sering tidak dapat dipenuhi oleh ahli yang ada. Oleh karena itu diusahakan 

diperoleh dari luar berupa jasa  konsultan. 

Konsultan mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan koordinasi 

pekerjaan peserta proyek pada tahap perencanaan dan pengawasan, meskipun tak 

dapat lepas dari dukungan pemilik proyek (owner) sebagai pemberi dana dan 
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kontraktor sebagai pelaksana di lapangan, konsultan sangat membantu pemilik  

proyek dalam peningkatan kinerja pelaksanaan konstruksi agar total biaya yang 

diperoleh optimum dan penyelesaian proyek tepat waktu. Agar pelaksanaan proyek 

dapat berjalan dengan baik diperlukan konsultan yang berkualitas dalam 

menghasilkan setiap detail perencanaan dan pengawasan. 

Konsultan pengawas adalah salah satu contoh perusahaan yang menawarkan jasa 

dalam proses produksinya. Jasa yang ditawarkan konsultan pengawas tidak selalu dinilai 

kualitasnya dari hasil akhir produk, yakni berupa laporan pengawasan, namun juga dari 

proses pengawasan selama jangka waktu pelaksanaan. Pelanggan dalam konteks ini 

adalah pihak yang menggunakan produk, berupa jasa, yang ditawarkan oleh konsultan 

pengawas. Pelanggan sebagai pihak yang akan menikmati dan yang membayar hasil akhir 

dari proses pelayanan konsultan pengawas, tentu memiliki sudut pandangnya sendiri akan 

sesuatu yang akan dibayarkan nantinya. 

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pelanggan ini akan selalu mencari 

nilai yang paling tinggi dari beberapa pilihan jasa yang ada, mereka akan membentuk 

harapan tentang nilai yang akan diperoleh (value expectation), sehingga dari nilai yang 

timbul akan menentukan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja konsultan 

pengawas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, didapat beberapa rumusan 

masalah. Adapun rumusan masalah tersebut, yaitu : 

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepuasan pengguna jasa terhadap 

kinerja konsultan pengawas di Kota Ternate ? 
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2. Bagaimanakah tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja konsultan 

pengawas di Kota Ternate ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah. 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna jasa terhadap 

kinerja konsultan pengawas di Kota Ternate. 

2. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja konsultan pengawas 

di Kota Ternate. 

1.4     Batasan Masalah 

Agar penulisan tugas akhir ini dapat terarah dan terencana, maka penulis 

membuat suatu batasan masalah seperti tercantum di bawah ini:  

1. Lokasi penelitian dilakukan di 6 Instansi yaitu Universitas Khairun Ternate, Poltekes 

Ternate, Universitas IAIN ternate, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, 

Balai Prasana Pemukiman Maluku Utara, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate. 

2. Kepuasan pengguna jasa konsultan pengawas sebagai subyek penelitian untuk 

mengetahui kinerja konsultan pengawas. 

3. Responden untuk kuesioner adalah PPK sebagai salah satu pengguna jasa 

konsultan pengawas di Kota Ternate. 

1.5     Sistematika Penyusunan 

Sistematika Penulisan ini disusun tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi beberapa bagian 

yang akan diuraikan lagi. Adapun pengaruhnya sebagai berikut : 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 Bab ini memuat latar belakang,rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Memuat studi literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan metodologi 

penelitian yang digunakan. 

BAB III. METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat uraian rinci mengenai metode penilitian, waktu dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, alat dan pengumpulan data, 

metode dan analisa data.    

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan proses pengolahan data dengan prosedur tertentu, termasuk 

gambar dan grafik yang diperoleh dari hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang menjawab rumusan 

permasalahan dan membuktikan hipotesis yang ada. Sedangkan saran berisi beberapa 

rekomendasi pengembangan peneltian selanjutnya. 


