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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Dunia Konstruksi tanah air terus mengalami perkembangan yang luar biasa 
signifikan saat ini. Program-program pemerintah yang berkaitan dengan 
pembangunan Infrastruktur berjalan selaras dengan arah pembangunan yang 
mempunyai fokus utama dalam mewujudkan cita-cita pemerataan pembangunan 
Indonesia melalui program MP3I (Masterplan Percapatan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia). Ditengah pembangunan Infrastruktur yang bertumbuh secara signifikan 
setiap tahunnya menyebabkan banyaknya juga pertumbuhan perusahaan-
perusahaan swasta yang bergerak dibidang konstruksi bahkan perusahaan 
konstruksi asing yang mulai merambah masuk ke Indonesia. Ditengah banyaknya 
perusahaan konstuksi swasta maupun asing yang ada di Indonesia maka perusahaan 
konstruksi BUMN mesti menyiapkan diri menjadi mitra yang berkompeten dalam 
menyambut datangnya perusahaan konstruksi asing dalam membantu percepatan 
pembangunan infrastruktur Nasional. 

Dari berbagai macam percepatan infrastruktur yang dilakukan pemerintah 
salah satunya adalah pembangunan perumahan dan gedung dalam program sejuta 
rumah. Dimana pemerintah menargetkan 15.000 unit rumah susun (rusun) untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.   

Menurut penelitan dari BCI Asia Indonesia, memperkirakan pasar konstruksi 
di Indonesia tahun 2018 mencapai Rp 451,33 triliun, tumbuh 2,71% dari nilai 
konstruksi tahun 2017 yaitu Rp 439,44 triliun. Dimana proyek sipil sebanyak 64% 
dan proyek pembangunan gedung sebanyak 36%. Nilai konstruksi gedung ditaksir 
hanya akan naik 1,05% menjadi Rp 157,11 triliun dari Rp 155,86 triliun tahun 2017. 
Tahun 2018 nilai konstruksi gedung lebih banyak disumbang dari proyek 
presidensial di sekitar Jakarta. 

Di era yang sudah semakin maju seperti saat ini, masyarakat lebih menyukai 
hal-hal yang praktis dan memudahkan segala kegiatan sehari-hari mereka, termasuk 
untuk urusan tempat tinggal. Saat ini terdapat beberapa gedung yang dibangun tidak 
hanya sebagai gedung perkantoran namun juga berfungsi sebagai apartemen yang 
juga dilengkapi fasilitas perbelanjaan. 

Pada tingkat pasar Asean, Indonesia memberikan konstribusi lebih dari 67% 
terhadap pasar konstruksi Asean. Kota Jakarta sendiri mengalami pertumbuhan 
yang pesat dengan banyaknya pembangunan gedung-gedung bertingkat. Hal 
tersebut menyebabkan bisnis jasa konstruksi berkembang cukup pesat. Para 
kontraktor akan berkompetisi untuk mendapatkan proyek yang sesuai dengan 
kapasitasnya masing-masing melalui sebuah tender. Dari tender tersebut akan 
dipilih kontraktor yang paling tepat, dari harga, kualitas dan sistem pengerjaan dari 
awal hingga akhir dalam membangun sebuah bangunan yang dikehendaki owner. 

Divisi Gedung PT Hutama Karya (persero) merupakan salah satu Divisi dari 
PT. Hutama Karya perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi 
khusus untuk pekerjaan High Rise Building. Produk yang diberikan adalah jasa 
kontraktor untuk gedung-gedung bertingkat tinggi. Divisi Gedung PT Hutama 
Karya (Persero) baru terbentuk pada tahun 2010 karena pada tahun tersebut 
perusahaan baru memulai fokus pada pembangunan High Rise Building. Divisi 
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Gedung PT Hutama Karya (Persero) sudah banyak mengerjakan proyek-proyek 
gedung bertingkat tinggi untuk perkantoran, hotel, apartemen maupun gedung 
rumah sakit baik di Jakarta maupun diluar Jakarta. 

 

 
Sumber : Laporan keuangan diolah sendiri (dalam jutaan) 

Gambar 1  Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi Gedung 
 

Dari gambar 1 bisa dilihat bahwa terdapat fenomena di tahun 2017 disaat 
perusahaan lain mengalami peningkatan dalam pendapatannya disisi lain Divisi 
Gedung PT Hutama Karya justru mengalami penurunan pendapatan pada jasa 
konstruksi gedung. Perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi gedung 
seperti Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) ini harus memiliki strategi 
peningkatan kinerja untuk menghadapi persaingan-persaingan dari pesaing industri 
jasa konstruksi lainnya. 

 

 
Sumber : Laporan keuangan diolah sendiri (dalam jutaan) 

Gambar 2  Laba Perusahaan Jasa Konstruksi Gedung 
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Selain itu laba perusahaan masih negatif atau masih mencetak kerugian 
dibandingkan dengan kontraktor lain dengan grade yang sama yaitu grade 7.  

Dengan tingkat persaingan pasar yang semakin kompetitif, maka dalam 
menanggapi setiap permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha konstruksi 
gedung, manajemen Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) harus melakukan 
pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat strategik secara formal, melalui 
kerangka kerja manajemen strategi.  

Kondisi lingkungan persaingan industri jasa konstruksi yang semakin ketat 
dalam era kebebasan investasi, mengharuskan Divisi Gedung PT Hutama Karya 
(Persero) mengetahui kondisi perusahaannya (lingkungan internal) dan situasi 
pesaing yang potensial (lingkungan eksternal) serta posisi perusahaan dalam 
lingkungannya, dimana dalam hal ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk 
dilakukan upaya menentukan strategi yang relevan diterapkan perusahaan agar 
dapat selalu survive dalam menghadapi persaingan. 

 
 

Rumusan Masalah 
 

Bertitik tolak pada latar belakang yang ada bahwa Divisi gedung PT Hutama 
Karya (Persero) secara pendapatan maupun laba mengalami penurunan dibanding 
dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama sehingga penulis ingin 
melihat bagaimana strategi yang bisa diterapkan pada Divisi Gedung PT Hutama 
Karya (Persero) dalam meningkatkan kinerja untuk menghadapi persaingan yang 
ada. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat pertanyaan-pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana kondisi Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) pada saat ini? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam peningkatan kinerja 

perusahaan? 
3. Strategi Alternatif apa saja yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan? 
4. Bagaimana implementasi strategi peningkatan kinerja yang ditawarkan agar 

mempunyai daya saing dengan yang lain? 
 
 

Tinjauan Penelitian 
 

Dari permasalahan yang sudah diuraikan penelitian ini mempunyai beberapa 
tujuan sebagai berikut: 
1. Menganalisis kondisi Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) pada saat ini. 
2. Mengidentifikasi pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

peningkatan kinerja perusahaan. 
3. Memformulasi strategi alternatif persaingan bisnis dan membuat prioritas 

strategi yang akan diterapkan untuk peningkatan kinerja perusahaan. 
4. Memberikan implementasi strategi ke manajemen untuk bisa diterapkan dalam 

peningkatan kinerja perusahaan agar mempunyai daya saing dengan yang lain. 
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Manfaat Penelitian 
 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta 
nilai tambah bagi peneliti, perusahaan maupun bagi pembaca. 

A. Bagi Peneliti 
Dengan adanya penelitian ini, peneliti pun akan mempunyai banyak sekali 
tambahan wawasan dan ilmu terkait strategi peningkatan kinerja bisnis 
industry konstruksi gedung. Selain itu, penulis bisa memberikan masukan 
atas strategi yang digunakan oleh manajemen. 

B. Bagi Perusahaan 
Memberikan bahan masukan bagi manajemen untuk menerapkan strategi 
dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

C. Bagi Pembaca 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi 
penelitian dalam pengembangan strategi dalam menigkatkan kinerja 
perusahaan dalam bisnis konstruksi gedung. 
 
 

Ruang Lingkup 
 

Batasan atau ruang lingkup diperlukan untuk memfokuskan upaya peneliti 
dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan serta manfaat yang 
hendak dicapai. Batasan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini dibatasi dalam lingkup lingkungan internal dan eksternal Divisi 

Gedung PT Hutama Karya (Persero) untuk merumuskan alternatif strategi 
menghadapi persaingan dalam pencapaian pendapatan dan laba perusahaan. 

b. Penelitian ini dibatasi sampai dengan memberikan saran terhadap implementasi 
strategi yang dipakai. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Jasa Konstruksi 
 

Pengertian Jasa Konstruksi 
Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 

:  75/KPTS/LPJK/D/X/2002 mendefinisikan jasa konstruksi sebagai layanan jasa 
konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi yang disediakan oleh perencana 
konstruksi dan/atau layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang disediakan 
oleh pelaksana konstruksi dan/atau layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan 
konstruksi yang disediakan oleh pengawas konstruksi. Sedangkan Pekerjaan 
konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan 
dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang menyangkut pekerjaan arsitektural, 
sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing masing beserta 
kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bentuk bangunan atau bentuk fisik 
lainnya. 

 




