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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 
Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung 

pembangunan ekonomi sebuah negara. Pada negara berkembang seperti Indonesia, 
industri konstruksi berperan penting dalam proses pembangunan untuk 
menghasilkan infrastruktur seperti bendungan, bangunan irigasi, jalan raya, sekolah 
dan perumahan.  

Kemampuan sektor konstruksi tersebut tidak hanya dapat meningkatkan taraf 
hidup semata tetapi dapat juga diperoleh efisiensi biaya, waktu dan kualitas 
pekerjaan dan harga diri sebagai suatu bangsa (Chiragi 2000; Todaro 2011). 
Industri konstruksi juga selain menyerap dan menggerakkan industri material juga 
berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan yang secara langsung dan tidak 
langsung berperan pada perekonomian bangsa (Moavenzadeh 1975; McCutcheon, 
1995; Ive and Gruneberg 2000). Peranan strategis sektor konstruksi sebagai salah 
satu penggerak ekonomi nasional juga dapat terlihat dari jumlah perusahaan 
konstruksi yang ada di Indonesia. Menurut BPS (2019) perusahaan konstruksi di 
Indonesia terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 19,8 persen dengan jumlah 
perusahaan sebanyak 134.029 pada tahun 2016 dan sebanyak 160.576 pada tahun 
2018. Perkembangan jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Gambar 1  Jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia tahun 2015-2018 
 
Banyaknya perusahaan konstruksi di Indonesia dapat terlihat salah satunya 

di Provinsi Jawa Barat. Menurut Gapensi (2020) Jawa Barat merupakan daerah 
dengan jumlah perusahaan konstruksi terbanyak jika dibandingkan dengan 34 
provinsi lainnya di Indonesia. Namun, jumlahnya sangat berfluktuatif setiap 
tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan perusahaan konstruksi di Jawa 
Barat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang dapat dilihat pada Gambar 2. 
Persaingan yang semakin ketat antar perusahaan konstruksi membuat sebuah 
perusahaan harus berupaya menjaga kelangsungan perusahaannya dengan berbagai 
strategi dan inovasi. 
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Sumber: Gapensi (2020) 

Gambar 2 Jumlah perusahaan konstruksi Di Jawa Barat tahun 2009-2019 

PT Tri Manunggal Karya merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam 
bidang pelaksanaan jasa konstruksi. Jasa yang disediakan oleh PT Tri Manunggal 
Karya, yaitu pekerjaan bangunan sipil (jalan raya, jalan rel kereta api, landas pacu 
bandara, konstruksi saluran air, pelabuhan, pekerjaan jembatan, dan jalan layang 
terowongan), bangunan gedung (konstruksi bangunan pendidikan dan kesehatan) 
dan bangunan lainnya  (jasa perdagangan, furniture dan pengadaan).  Sejak tahun 
2012 PT Tri Manunggal Karya di Jawa Barat telah memiliki proyek sebanyak 36 
proyek dengan jenis pembangunan proyek berupa pembangunan jalan, jembatan, 
kantor, dan gedung yang dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini menunjukkan bahwa 
banyak klien, baik dari pihak swasta maupun pemerintah, sebagai pemberi 
pekerjaan yang mempercayakan proyek konstruksinya kepada PT Tri Manunggal 
Karya. 

Keunggulan kompetitif PT Tri Manunggal Karya adalah jaringan yang 
sudah cukup luas, memiliki pengalaman, dan reputasi modal. Keunggulan ini perlu 
dipertahankan di tengah ketatnya persaingan industri konstruksi. Tantangan lain 
dalam industri konstruksi PT Tri Manunggal Karya adalah banyaknya perusahaan 
lain yang memiliki jasa dan produk yang sama serta target pasar yang sama. Tahun 
2018 terdapat 28,254 perusahaan kontraktor dengan target pasar yang sama.  Hal 
ini membuat peluang yang dimiliki oleh PT Tri Manunggal Karya lebih sedikit. 
Tingginya persaingan usaha di dalam industri konstruksi membuat PT Tri 
Manunggal Karya perlu menangkap peluang untuk memperluas jaringan bisnisnya. 

Tabel 1  Jumlah proyek dan total nilai proyek per tahun PT Tri Manunggal Karya 
tahun 2012 – 2016 

Tahun Jenis Pembangunan Jumlah proyek Nilai Pekerjaan (Rp)  
2012 Jalan 2 12.327.323.000 
2013 Jalan  3 10.857.807.000 
2014 Jalan, Ruko Bizwalk 4 20.856.694.701 
2015 Jalan, Jembatan 5 32.313.972.846 
2016 Jalan, Pembangunan Kantor, Gedung, 

Jembatan 
7 46.984.226.491 

2017 Jalan, Pembuatan Gudang, Jembatan 6 54.352.143.352 
2018 Jembatan , Jalan 4 44.202.248.047 
2019 Jembatan,  Jalan 5 77.238.270.860 
Total Proyek  36  

Sumber : Data internal PT Tri Manunggal Karya (2020)  
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Perumusan Masalah 

 Semakin bertambahnya jumlah perusahaan jasa kontraktor, 
mengindikasikan bahwa peluang dalam industri konstruksi masih terbuka. Akan 
tetapi, tantangan juga semakin bertambah berat. Pemerintah menyadari bahwa 
bidang jasa konstruksi rentan akan kegiatan yang bersinggungan dengan hukum 
dan memerlukan pengawasan yang ketat karena menyangkut risiko tinggi dan 
kerugian yang sangat besar apabila terdapat ketidaksesuaian dalam proses maupun 
hasilnya. 
 Peraturan Daerah Jawa Barat No 5/2014 tentang Jasa Konstruksi (2014) 
disusun dan disahkan dengan tujuan untuk melindungi perusahaan jasa konstruksi 
serta masyarakat umum. Termasuk dengan memperhatikan persyaratan kualifikasi 
perusahaan konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi sampai tata laksana 
pekerjaan konstruksi. Perda ini mengatur persyaratan perusahaan konstruksi yang 
memenuhi syarat dalam melakukan pekerjaan konstruksi agar tidak terdapat 
kesalahan dan berimplikasi pada kasus hukum. Persyaratan ini melindungi 
perusahaan jasa konstruksi yang memiliki kompetensi dan mengeliminir 
perusahaan yang tidak berkompetensi. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
(Kementerian PUPR 2015) mengatur mengenai pengadaan barang dan atau jasa 
berbasis e-katalog yang mana penyedia jasa yang juga memiliki produk (sebagai 
produsen) memiliki keuntungan kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan 
penyedia yang hanya menawarkan jasa saja.  
 Dengan aturan ini, perusahaan konstruksi harus melakukan pengembangan-
pengembangan analisis secara internal agar memenuhi syarat dalam melakukan 
pekerjaan jasa konstruksi. Pengembangan dalam sisi sumber daya manusia yang 
memiliki sertifikat tenaga Ahli berupa Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat 
Keterampilan Kerja (SKTK), memastikan bahan-bahan yang digunakan memenuhi 
standar teknis dan nasional, serta prosedural proses pekerjaan yang sangat ketat 
dengan diawasi oleh konsultan teknis (Sekda Jabar, 2014). Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/2020 (Kementerian PUPR 2020) 
menambahkan catatan mengenai jaminan permodalan, kualifikasi tenaga ahli, 
tenaga pendukung yang menjadi persyaratan perusahaan penyedia jasa konstruksi 
dalam melakukan tender. 

Dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulasi tersebut, PT Tri 
Manunggal Karya telah melakukan berbagai pengembangan baik secara internal 
maupun eksternal. Analisis eksternal sebagai suatu proses yang dilakukan oleh 
perencana strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang 
(opportunity) dan ancaman (threat) bagi perusahaan (Jauch dan Glueck 2004). 
Untuk pendekatan eksternal, PT Tri Manunggal Karya telah menjalin kerja sama 
dengan produsen penyedia bahan guna memenuhi kebutuhan bahan baku yang 
memenuhi syarat. PT Tri Manunggal Karya sudah menjalin hubungan baik dengan 
pihak-pihak eksternal untuk mengamankan permodalan bila diperlukan. 
 Adanya persaingan yang semakin ketat dan perubahan-perubahan yang bisa 
muncul, maka sifat persaingan industri ini yang dapat sangat cepat berubah dan 
kompleks. Situasi ini umum disebut sebagai VUCA (volatility, uncertainty, 
complexity, dan ambiguity). VUCA adalah fenomena yang menggambarkan situasi 
dunia, baik dalam bisnis maupun aspek-aspek lain, yang mengalami perubahan 
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dengan sangat cepat kompleks dan cenderung tidak bisa ditebak. Menghadapi 
kondisi VUCA ini, diperlukan perencanaan manajemen strategis dan pemahaman 
strategis yang tepat untuk bagi perusahaan agar dapat bertahan dan menghadapi 
perubahan kedepannya (Moore, 2014), termasuk bagi PT Tri Manunggal Karya. 
Mengingat pentingnya industri konstruksi dalam mendorong perekonomian 
nasional, maka perlu dikembangkan strategi yang efektif untuk terus meningkatkan 
kinerja industri tersebut (Frimpong et al. 2020). Dengan adanya manajemen 
strategis yang komprehensif, diharapkan dapat meminimalkan efek kejut dari 
kondisi dan perubahan yang mendadak dan tidak menguntungkan, serta 
memungkinkan keputusan besar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
(Gumati 2009). 
 Menghadapi permasalahan di atas, PT Tri Manunggal Karya perlu 
melakukan analisis secara mendalam dan komprehensif terhadap strategi bisnisnya 
dengan mengkaji lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi performa 
usaha yang dijalankan. Kajian tersebut akan menentukan langkah yang tepat bagi 
PT Tri Manunggal Karya dalam mengantisipasi dan mengatasi tingginya 
persaingan yang terjadi pada jasa konstruksi serta meningkatkan performanya 
dengan memberikan profit yang lebih baik lagi bagi perusahaan.  
Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 
berikut:
1. Apa saja faktor-faktor internal dan eksternal PT Tri Manunggal Karya yang 

digunakan untuk melihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan? 
2. Bagaimana alternatif strategi pengembangan bisni yang tepat untuk PT Tri 

Manunggal Karya 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, tujuan umum 
penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi yang dapat dilakukan untuk 
mengembangkan bisnis kontraktor PT Tri Manunggal Karya. Tujuan penelitian 
secara rinci adalah:  
1. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal PT Tri Manunggal Karya 

yang digunakan untuk melihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan. 
2. Merumuskan alternatif-alternatif strategi dan memprioritaskan strategi yang 

tepat untuk pengembangan PT Tri Manunggal Karya. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi magister di 

program studi Sekolah Bisnis, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 
2. Bagi perusahaan kontraktor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dan pertimbangan dalam menjalankan operasional serta dalam 
membuat rencana bisnis selanjutnya. 

3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
referensi dalam mengembangkan perusahaan bidang industri kontraktor dan 
acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis lingkungan internal dan eksternal 
perusahaan. Analisis lingkungan internal mencakup faktor-faktor kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan analisis lingkungan eksternal 
mencakup peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan.  

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Bisnis Jasa Konstruksi 

Kontraktor atau dengan istilah lain dikenal juga dengan sebutan kontraktor 
umum (general contractor) adalah seseorang atau sekelompok individu yang 
melakukan kerja sama atau menandatangani kontrak dengan sebuah organisasi atau 
seorang individu lainnya (pemberi kerja) untuk suatu pekerjaan seperti konstruksi, 
renovasi, atau pembongkaran atau bangunan fisik lainnya. Seorang kontraktor 
umum akan dianggap sebagai kontraktor jika ia menjadi penandatangan yang 
sekaligus juga menjadi penanggung jawab dilaksanakannya suatu kontrak proyek 
konstruksi utama, dan terikat kewajiban dan hak atas kontrak tersebut (Setiawan 
2001). 

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang 
umumnya berjangka waktu pendek, dinamis, intensitas kegiatan yang berbeda serta 
akses dana yang berjangka waktu. Pekerjaan proyek konstruksi akan menimbulkan 
permasalahan dalam pelaksanaan apabila tujuan proyek tersebut tidak atau berisiko 
tidak tercapai. Kondisi proyek yang mengalami kendala akan mempengaruhi 
efisiensi dan produktivitas kerja (Susila 2014). 

Proyek konstruksi meliputi konstruksi teknik sipil atau proyek konstruksi 
rekayasa berat. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan harus dilakukan oleh 
kontraktor pelaksana yang telah ditunjuk sebagai pemenang tender proyek tersebut, 
dan diawasi oleh konsultan pengawas dan Dinas Pekerjaan Umum. Pengawasan 
dilakukan dengan sangat ketat dan berjenjang agar selalu memenuhi standar 
persyaratan dan keamanan proyek, yang pada akhirnya harus selalu mengacu pada 
gambar kerja, rancangan spesifikasi teknik dan rencana kerja serta syarat-syarat 
(RKS) yang telah tercantum dalam dokumen kontrak, serta mengikuti perintah dan 
petunjuk dari konsultan pengawas. 

Persaingan industri konstruksi di Indonesia sudah cukup ketat. sebanyak 
156 ribu perusahaan saling menjadi kompetitor pada setiap proyek yang 
ditawarkan. Persaingan yang mulai menjurus tidak sehat ini terancam diperburuk 
dengan dibukanya peluang perusahaan kontraktor asing untuk beroperasi di 
Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Jasa Konstruksi (2016). 

Manajemen Strategi 

Manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulation), 
penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluation) keputusan strategis antar 
fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa 
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