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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sistem beton pracetak adalah metode konstruksi yang mampu menjawab 

kebutuhan di era ini. Pada dasarnya sistem ini melakukan pengecoran 

komponen di tempat khusus di permukaan tanah (pabrikasi), lalu dibawa ke 

lokasi (transportasi) untuk disusun menjadi suatu struktur utuh (ereksi). (Ikbal 

Batubara, 2012). 

Menurut  Wulfram I. Ervianto, 2006 untuk penggunaan beton precast  pada 

konstruksi bangunan, efisisiensi penggunaan beton precast  dibandingan 

dengan konvesional dari segi aspek biaya mampu mereduksi biaya hingga 

10%, sedangkan dari segi aspek waktu mampu mereduksi waktu konstruksi 

sampai 50% dan kualitas mutu beton yang lebih baik dibandingkan dengan 

metode konvesional. 

Indonesia telah mengenal sistem pracetak yang berbentuk komponen, seperti 

tiang pancang, balok jembatan, kolom dan plat lantai sejak tahun 1970an. 

Sistem pracetak semakin berkembang dengan ditandai munculnya berbagai 

inovasi seperti Sistem Column Slab (1996), Sistem L-Shape Wall (1996), 

Sistem All Load Bearing Wall (1997), Sistem Beam Column Slab (1998), 

Sistem Jasubakim (1999), Sistem Bresphaka (1999) dan sistem T-Cap (2000). 
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Sistem pracetak telah banyak diaplikasikan di Indonesia, baik yang sistem 

dikembangan didalam negeri maupun didatangkan dari luar negeri. (Ikbal 

Batubara, 2012).  

Perkembangan ini didukung oleh perusahaan  spesialis beton precast yang 

memproduksi dan mensuplainya. Seiring  dengan persaingan yang semakin 

kompetitif, maka perusahaan akan menetapkan suatu standarisasi mutu secara 

keseluruhan yang mampu menghasilkan produk yang kualitasnya dapat 

memuaskan konsumen. Salah satu perusahaan spesialis beton precast adalah 

PT. WIKA Beton yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 

sebagai standar produk beton precast yang diproduksinya. 

 

Salah satu standar mutu yang telah diakui banyak kalangan bisnis adalah 

standar ISO 9001:2008. Sertifikat ISO 9001:2008 merupakan sertifikat yang 

menandakan bahwa perusahaan telah dinilai dan hasilnya telah memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan standar dari ISO. ISO 9001:2008 

tidak hanya merupakan jaminan tentang produk, tetapi juga terhadap seluruh 

proses produksinya mulai dari pemilihan bahan baku, sumber daya manusia, 

pengelolahan, peralatan sampai dengan pembuangan limbah industri (Reko 

Handoyo, 2012). 

 

Berangkat dari uraian di atas, dengan semakin meningkatnya pembangunan 

konstruksi yang menggunakan beton precast  maka perusahaan beton precast 

akan memastikan mutu produknya sebagai jaminan bahwa beton pracetak 

memiliki kualitas beton yang lebih baik dari pada produk beton yang 

menggunakan metode cast in place, sehingga dapat memuaskan konsumen.   
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Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penelitian tentang penerapan 

manajemen mutu terhadap ISO 9001:2008 “klausul 7. Tentang Realisasi 

Produk” dan “klausul 8. Tentang Pengukuran, Analisisi dan Perbaikan”, yang 

secara langsung berkaitan dengan manajemen mutu produk, serta pengadaan 

materia pokok  sebagai salah satu faktor penting yang  mempengaruhi produk 

beton precast di PT. WIKA Beton.  

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan masalah 

yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan manajemen 

mutu pengadaan material, proses produksi dan penanganan produk beton 

precast (tiang pancang) yang dipabrikasi oleh PT. WIKA Beton PPB 

Lampung yang sesuai dengan standar ISO 9001:2008 di PT. WIKA Beton. 

 

C. Batasan Masalah 

 Berikut adalah batasan masalah pada penelitian ini: 

1. Penelitian ini difokuskan pada manajemen mutu produk dari tahap 

pengadaan material, proses produksi, dan penanganan produk beton 

precast itu sendiri. 

2. Jenis Produk beton precast yang dianalisis  adalah tiang pancang bulat 

(spun piles). 

3. Dari 8 klausul standar mutu ISO 9001:2008 penelitian ini dibatasi pada 

“klausul 7. tentang Realisasi produk” dan “klausul 8. tentang 
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Pengukuran, analisisi dan perbaikan”, yang secara langsung berkaitan 

dengan manajemen mutu produk. 

4. Dari 18 elemen prosedur yang diterapkan PT. WIKA Beton pada 

“klausul 7” dan “klausul 8” dibatasi pada lima elemen, yang secara 

langsung berkaitan dengan pengadaan material pokok, proses produksi 

dan produk beton. Elemen-elemen tersebut adalah:  

a. Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang                      

(WB-PRD-PS-12) 

b. Perancangan, pengendalian dan evaluasi campuran beton          

(WB-ENJ-PS-06) 

c. Pelaksanaan produksi (WB-PRD-PS-16) 

d. Identifikasi dan kualifikasi produk dan proses (WB-PRD-PS-17) 

e. Pengujian produk beton (WB-ENJ-PS-09) 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tentang penerapan manajemen mutu pada tahap pengadaan 

material, proses produksi dan produk beton precast tiang pancang bulat 

(spun piles) yang diproduksi di PT. WIKA Beton. 

2. Mengetahui penerapan “klausul 7.” dan “klausul 8.” Standar mutu ISO 

9001:2008 terhadap  produk beton precast tiang pancang bulat (spun 

piles) di PT. WIKA Beton, khususnya pada lima elemen prosedur  yang 

secara langsung berkaitan dengan pengadaan material pokok, proses 

produksi dan penanganan produk beton. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain: 

1. Memberikan Informasi tentang pengadaan material, proses produksi dan 

penanganan produk beton precast khususnya terhadap  produk tiang 

pancang bulat (spun piles) yang diproduksi di PT. WIKA Beton. 

2. Memberikan informasi penerapan “klausul 7.” dan “klausul 8.” Standar 

mutu ISO 9001:2008 terhadap  produk beton tiang pancang bulat (spun 

piles) di PT. WIKA Beton. 

3. Sebagai referensi untuk skripsi tentang manajemen mutu produk 

perusahaan konstruksi selanjutnya. 


