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RINGKASAN 

 
Ovy Novrensia Puspita Dewi. 2019. Analisis Hubungan Tingkat Kepuasan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dengan Persentase Harga Penawaran 

Terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pada Proyek Pembangunan 

Konstruksi Gedung Di Kota Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Bambang 

Sugiyarto, M.T. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, S1. 

 

Proses pemilihan penyedia jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

merupakan salah satu penentu kualitas jasa dan produk yang dihasilkan. Tingkat 

kinerja dan pelayanan menjadi standart kinerja bagi semua perusahaan termasuk 

perusahaan jasa konstruksi dan merupakan faktor terpenting bagi kepuasan 

pengguna jasa. Praktik banting harga dalam tender pengadaan barang dan jasa 

pemerintah masih tinggi bahkan menawar tender hingga dibawah 50% 

(underestimate) terhadap harga perkiraan sendiri dan berpotensi menurunkan 

kualitas dan mutu proyek. Dalam proses pemilihan penyedia jasa merupakan salah 

satu penentu kualitas jasa dan produk yang dihasilkan tingkat kinerja dan 

pelayanan menjadi standart kinerja bagi semua perusahaan termasuk perusahaan 

jasa konstruksi dan merupakan faktor terpenting bagi kepuasan pengguna jasa. 

Oleh karena itu perlu adanya pengukuran tingkat kepuasan serta analisis 

hubungan Oganisasi Perangkat Daerah terhadap persentase harga penawaran 

dengan Harga Perkiraan Sendiri pada proyek pembangunan konstruksi gedung di 

kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, diawali dengan perumusan masalah, tinjauan pustaka, penyusunan 

kuesioner sebagai instrument penelitian, validasi ahli materi, penyebaran 

kuesioner, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis tingkat kepuasan 

menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI) dan metode Importance 

Performance Analysis (IPA) dilanjutkan dengan mengukur tingkat hubungan 

kepuasan OPD dengan harga penawaran terhadap HPS menggunakan teknik 

korelasi Product Moment. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persentase harga 

penawaran terhadap harga perkiraan sendiri pada proyek konstruksi bangunan 

gedung di kota Semarang diperoleh rata-rata 83,13% dengan tingkat kepuasan 

OPD menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI) diperoleh rata-rata 

79,36% dimana angka tersebut dalam kondisi yang menyatakan OPD puas 

terhadap kinerja atau pelayanan penyedia jasa konstruksi. Selain itu dari kedua 

variabel tersebut terdapat hubungan dengan interpretase tingkat hubungan rendah, 

dan arah hubungan antara variabel adalah positif yang berarti semakin tinggi 

persentase harga penawaran dengan HPS maka semakin tinggi kepuasan OPD.  

 

Kata Kunci:  Tingkat Kepuasan pengguna jasa Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD), Pengadaan Barang/Jasa, Customer Satisfaction Index 

(CSI), Importance Performance Analysis (IPA), Persentase harga 

penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri, Keberhasilan 

Proyek, Underestimate, Overestimate 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu negara, keberadaan proyek konstruksi mempunyai arti 

sangat penting karena dari kegiatan itu akan dihasilkan berbagai sarana dan 

prasarana pembangunan. Kontribusi industri konstruksi di Indonesia 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin meningkat dari tahun ke 

tahun, mulai 2% (tahun 1960), 4% (tahun 1970), 6% (tahun 1980), 6% 

sampai 8% (tahun 1990), 6% (tahun 1998 karena krisis ekonomi) (Tamin, 

2005 dalam Endroyo (2007 : 21). Studi yang dilakukan Biro Pusat Statistik 

(BPS) menunjukkan bahwa skontribusi sektor konstruksi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,49 persen atau senilai Rp367,8 triliun. 

Sementara, PDB total triwulan I-2018 adalah Rp3,505 triliun. Sedangkan 

pada triwulan I-2019 mencapai 10,76 persen. Sektor konstruksi yang 

berkembang menjadikan perekonomian Indonesia pada tahun 2017 tumbuh 

sebesar 5,01% dan PDB sebesar 10,38%, lebih tinggi dari tahun 

sebelumnya. Menurut (Barrie, 1990 dalam Endroyo (2007 : 21) Sejalan 

dengan perkembangan teknologi, maka proyek-proyek konstruksipun 

semakin berkembang dengan ditandai munculnya bangunan-bangunan 

tinggi maupun berkembangnya proyek-proyek padat peralatan dan padat-

modal. Bukan hanya bangunan tinggi, perkembangan proyek konstruksi dari 

berbagai bidang seperti jalan, bendungan, gedung sangatlah pesat. Proyek-

proyek konstruksi tersebut diselenggarakan untuk menghasilkan suatu 
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fasilitas baru, dan perawatan serta perbaikannya selama umur rencana 

(Suhendro, 2003 dalam Endroyo 2007:21) 

Demi mewujudkan perkembangan pembangunan di Indonesia, 

aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut tidak dapat 

terlepas dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembiayaan proses 

pengadaan barang dan jasa sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN 

(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah). Proses pemilihan penyedia jasa merupakan salah satu 

penentu kualitas fisik proyek yang dihasilkan. Dalam tata cara pemilihan 

penyedia jasa, masing-masing penyedia jasa memasukkan harga 

penawarannya dan selanjutnya harga penawaran tersebut dievaluasi sebagai 

salah satu kriteria dalam menentukan penyedia jasa yang memenangkan 

lelang. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan  atau pembuatan 

wujud fisik lainnya (Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010). 

Sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan umumnya didahului oleh 

sebuah proses pelelangan. Pelelangan menurut Ervianto (2005:49) dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa 

dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedian 

barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata 

cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak – pihak yang 

terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik. Pihak-pihak yang 

terkait dalam proses pelelangan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
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selaku pengguna anggaran / pengguna barang / pengguna jasa sebagai 

lembaga pemerintah yang menyediakan proyek konstruksi dan 

mempercayakan proses pelaksanaan konstruksi kepada kontraktor selaku 

penyedia jasa. Kontraktor tersebut akan melaksanakan proses pembangunan 

suatu proyek sampai selesai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai 

kontrak.  

Pengadaaan pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai beberapa 

tahapan proses yaitu perencanaan pengadaan; pemilihan penyedia (lelang) 

pelaksanaan kontrak dan pembayaran (contact implementation and 

payment) penyerahan pekerjaan/barang (handover). Dalam suatu pelelangan 

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik 

Indonesia, 2013) menyebutkan fokus utama adalah memperoleh barang/jasa 

sesuai spesifikasi dan dengan harga terbaik. Oleh karena itu, para calon 

penyedia akan berkompetisi untuk menawarkan barang/jasa sesuai spesikasi 

yang disyaratkan dan penawar terbaik yang akan ditunjuk sebagai pemenang 

lelang. 

Di era globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan desentralisasi serta 

transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting. Untuk mengatasi 

angka korupsi yang semakin meningkat dikarenakan yang dilakukan dalam 

instansi pemerintah, maka oleh pembuat undang-undang sudah banyak 

sekali dibuat peraturan perundangan dengan tujuan agar pelaksanaan 

jalannya pemerintahan dilakukan secara lebih tersistematis lebih efektif dan 

eisien yang sudah dijelaskan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.  
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Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir kali diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang nilainya diatas 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib dilakukan pelelangan secara 

elektronik (e-procurement) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(https://economy.okezone.com). Tujuan e-Procurement yaitu meningkatkan 

transparasi dan akuntabilitas, memperbaiki tingkat efesiensi proses 

pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan 

akses konfirmasi yang real time.  

Dalam tata cara pemilihan penyedia jasa, masing-masing penyedia 

jasa memasukkan harga penawarannya dan selanjutnya harga penawaran 

tersebut dievaluasi sebagai salah satu kriteria dalam menentukan penyedia 

jasa yang memenangkan lelang. Sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 

1999 pasal 18 ayat 2 tentang jasa konstruksi, penyedia jasa wajib menyusun 

dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan 

kepada pengguna jasa. Keberhasilan kontraktor dalam persaingan tercermin 

dari kemampuannya memenangkan pelelangan. Keadaan ini menyebabkan 

adanya kompetisi dari segi biaya, waktu, dan kualitas pekerjaan yang 

ditawarkan para perusahaan untuk memenangkan hak pekerjaan dari suatu 

proyek (memenangkan lelang). Sehingga memicu terjadinya perang harga 

https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=16999&file=PERPRES0542010%20II.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=16999&file=PERPRES0542010%20II.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=174037&file=Inpres%20Nomor%202%20tahun%202014.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=174037&file=Inpres%20Nomor%202%20tahun%202014.pdf
https://economy.okezone.com/
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dan waktu pelaksanaan sebuah proyek yang terjadi pada masa penawaran 

proyek yang dilakukan oleh owner/pemilik proyek. Harga penawaran yang 

terjadi dalam proses pemilihan kontraktor atau yang biasa disebut tender 

memungkinkan untuk memunculkan nilai tender lebih dari HPS, sama 

dengan HPS, bahkan lebih rendah dari HPS (meremehkan) 

Didalam proses lelang, dimana pada akhirnya kontrakor diminta untuk 

mengajukan penawaran harga. Penawaran harga kontraktor ini bisa terjadi 

tiga hal, antara lain : Over, Sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, dan 

Under. Problematika yang timbul adalah jika penawaran underestimate, 

maka dalam rangka agar tidak mengalami kerugian atau untuk mendapatkan 

suatu nilai keuntungan tertentu, kontrakor melakukan strategi yang salah 

satunya mengurangi alokasi biaya pelaksanaan di lapangan yang berdampak 

menurunkan kualitas pelaksanaan proyek (Hendra, 2009). 

Seperti yang disampaikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah (LKPP) menilai praktik banting harga dalam tender 

pengadaan barang dan jasa pemerintah masih tinggi dan berpotensi 

menurunkan kualitas proyek. Kepala LKPP mengatakan pemborong dan 

kontraktor masih ada yang menawar tender hingga di bawah 50%. 

Walaupun demikian menguntungkan pemerintah tetapi praktik banting 

harga itu dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dan mutu barang atau 

proyek infrastruktur (Bisnis Indonesia, 2008 dalam Yudelvia. 2014). 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.7/PRT/M/2011  

apabila harga penawaran peserta lelang di bawah 80% terhadap Harga 
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Perkiraan Sendiri, wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga secara ketat 

baik syarat teknis maupun spesifikasi sehingga menghindari terjadinya 

penyimpangan yang mempengaruhi kualitas dan hasil/kerja.  

Dalam proses pemilihan penyedia jasa merupakan salah satu penentu 

kualitas jasa dan produk yang dihasilkan. Tingkat kinerja dan pelayanan 

menjadi standart kinerja bagi semua perusahaan termasuk perusahaan jasa 

konstruksi dan merupakan faktor terpenting bagi kepuasan pengguna jasa. 

Persaingan yang ketat dalam industri konstruksi saat ini membuat 

keberhasilan kontraktor bertahan dalam industri tersebut ditentukan oleh 

kemampuan kontraktor dalam mengatasi ketidakpastian biaya, mutu dan 

waktu, kepuasan, keselamatan dan kesehatan kerja serta dampak 

lingkungan. Juran dalam Pranata (2013) mengatakan bahwa kualitas kinerja 

adalah kepuasan, begitu juga yang dinyatakan oleh Barkelay dan Saylor 

dalam Pranata (2014) bahwa kepuasan adalah kualitas kinerja. Jasa 

berkualitas rnempunyai peranan penting untuk membentuk kepuasan (Kotler 

dan Armstrong 2012), dengan demikian semakin berkualitas kinerja 

pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang 

dirasakan. Oleh karena itu untuk mencapai tingkat kepuasan yang 

diinginkan maka diperlukan kualitas kinerja yang baik dari masing-masing 

pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi.  

Dengan demikian perlu adanya suatu analisis untuk mengetahui 

tingkat kepuasan pengguna jasa, jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan gambaran keterkaitan 



 

7 

 

 
 

antara persentase harga penawaran dengan harga perkiraan sendiri yang 

diajukan oleh penyedia jasa dengan tingkat kepuasan pengguna jasa.  

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka peneliti 

tertarik mengambil penelitian dengan tema “Analisis Hubungan Tingkat 

Kepuasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dengan Persentase Harga 

Penawaran Terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pada Proyek 

Pembangunan Konstruksi Gedung Di Kota Semarang”. Yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat, informasi dikemudian hari. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang perlu diidentifikasi 

sehubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Persentase harga penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasa 

b. Adanya penyedia jasa yang mengajukan harga penawaran dibawah 80% 

terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berakibat penyimpangan 

dan dapat mempengaruhi kualitas dan hasil kerja. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu diterapkan untuk menghindari perkembangan 

permasalahan yang terlalu luas. Berikut adalah batasan masalah dalam 

penelitian ini : 

1. Penelitian dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 

proyek infrastruktur bangunan gedung yang berada di Kota Semarang, 

data diambil dari LPSE Kota Semarang Tahun Anggaran 2017-2018. 
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2. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan jasa konstruksi. 

3. Nilai proyek yang akan dijadikan penelitian tersebut adalah sebesar ≥ Rp. 

200.000.000,00. 

4. Responden penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota 

Semarang yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 

Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penerima 

Hasil Pekerjaan sebagai pengguna jasa konstruksi. 

5. Penelitian tersebut hanya berbatas pada penilaian ataupun analisis tingkat 

kepuasan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna jasa 

konstruksi dan hubungan tingkat kepuasan organisasi perangkat daerah 

(OPD) sebagai pengguna jasa terhadap persentase harga pernawaran 

dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana tingkat kepuasan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai 

pengguna jasa terhadap pembangunan akibat persentase harga 

pernawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ? 

b. Bagaimana hubungan tingkat kepuasan organisasi perangkat daerah 

(OPD) sebagai pengguna jasa terhadap persentase harga pernawaran 

dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dari penelitan ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui tingkat kepuasaan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD). 

b. Untuk mengetahui persentase harga pernawaran dengan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) pada proyek pembangunan gedung di Kota Semarang. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepuasan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) dengan persentase harga penawaran terhadap 

harga penawaran sendiri (HPS). 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat 

antara lain sebagai berikut:  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan pustaka dan referensi dalam materi tingkat kepuasan 

organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap persentase harga 

pernawaran dengan HPS serta menambah ilmu pengetahuan. 

b. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi peneliti-

peneliti lain untuk mengadakan penelitian serupa dimasa  yang 

akan datang serta sebagai suatu karya ilmiah.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Penyedia Jasa Konstruksi 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

penerapan manajemen konstruksi.  

2. Untuk bahan evaluasi penyedia jasa, agar meningkatkan 

kinerja/kualitas pelayanan, produk, jasa konstruksi sehingga 

dapat tercapai dan memenuhi harapan kepuasaan pelanggan. 

b. Bagi Pengguna Jasa Konstruksi 

Penelitian ini dapat digunakan pengguna jasa konstruksi pemilik 

proyek untuk lebih tegas, lebih cermat, memperbaiki dan 

meninggkatan system kinerja manajemen pengguna jasa dalam 

mengevaluasi, memilih dan menilai penyedia jasa. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian 

yaitu bagian awal, bagian isi, bagian akhir. 

a. Bagian awal 

Bagian awal skripsi meliputi : judul, abstrak, lembar pengesahan, motto, 

dan bagian persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

b. Bagian isi 

Bagian isi skripsi disajikan dalam lima bab, dengan beberapa sub bab 

pada tiap babnya. 
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BAB I: Pendahuluan 

Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian dan 

dijadikan acuan peneliti untuk mengadakan penelitian, alur 

penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode 

penelitian dan teknik pengumpulan data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, berfungsi 

memberi penjelasan tentang analisis data penelitian yang 

dilakukan dan pembahasan penelitian tersebut. 

BAB V : Penutup  

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-

saran yang akan diberikan berdasarkan penelitian. 

c. Bagian akhir 

Bagian akhir ini berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung hasil penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

2.1.1 Definisi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Pengadaan barang/jasa adalah Pengajuan penawaran barang dan/ jasa 

yang dilakukan oleh rekanan atau pemborong dalam rangka memenuhi atau 

untuk memperoleh barang dan/ jasa oleh Kementerian, Lembaga, Organisasi 

Perangkat daerah (OPD), atau Institusi lainnya. (Cheng dan Li 2004, dalam 

Borges et al., 2017) juga menegaskan bahwa ini adalah salah satu kegiatan 

utama instansi karena harus memilih pemasok yang tepat untuk memastikan 

bahwa proyek akan selesai dan berhasil.  

Definisi lain dikemukakan oleh Christopher & Schooner, Arrowsmith 

(2004), Nur Bahagia (2006) dalam Jurnal Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (2011:11) yang menyatakan 

bahwa “Pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan 

barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan penggunanya.” 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 4 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan 

adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh  

Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat Daerah/Institusi  lainnya 

(K/L/D/I) yang prosesnya  dimulai dari perencanaan  kebutuhan sampai 

diselesaikannya  seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa. 
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Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 2 meliputi : 

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan  

Kerja Perangkat Daerah/Institusi  lainnya (K/L/D/I) yang 

pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

APBN/APBD.  

2.  Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, 

Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan 

Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya 

dibebankan pada APBN/APBD. 

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5 yang meliputi Efisien, Efektif, 

Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil dan tidak diskriminatif, Akuntabel. 

Menurut pasal 3 dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Swakelola dan 

Pemilihan Penyedia Barang. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa 

dimana pekerjaanya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh 

Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat Daerah/Institusi  lainnya 

(K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansti pemerintah lain 

dan/atau kelompok masyarakat. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha 

atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainya. 
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2.1.2 Jenis-Jenis Pengadaan 

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tertulis bahwa jenis 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi: 

a. Barang 

Setiap benda baik berwujud maupun Setiap benda baik berwujud maupun 

tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat  

diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh  pengguna barang. 

Contoh : bahan  baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan. 

b. Pekerjaan konstruksi 

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan  pelaksanaan konstruksi 

bangunan atau pembuatan wujud  fisik lainnya. Contoh Pekerjaan 

membangun gedung mencakup pekerjaan arstektural, sipil, mekanikal, 

elektrikal dan tata lingkungannya beserta kelengkapannya.  

c. Jasa konsultasi 

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai 

bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 

Contoh jasa rekayasa (engineering); jasa perencanaan (planning), 

perancangan (design) dan  pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan 

Konstruksi; jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan 

pengawasan (supervision) 

d. Jasa lainya 

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan 

keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk 
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menyelesaikan suatu pekerjaan  dan/atau penyediaan jasa selain jasa 

konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Contoh jasa 

boga (catering service); jasa layanan kebersihan (cleaning service); jasa 

penyedia tenaga kerja; jasa asuransi, perbankan dan keuangan; jasa 

layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, 

Penelitian ini berfokus pada jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi 

yang dilakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Semarang. 

2.1.3 Para Pihak yang Terlibat Pengadaan Barang/Jasa 

Dalam Perpres Nomor 54 pasal 7 ayat 1 dan 2 diatur bahwa pihak 

yang dibebani tugas dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah : 

1. PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ 

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan 

pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 

2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

3. ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan 

berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat 

permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pejabat yang 

ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 

pekerjaan. 
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Gambar 2.1 Organisasi Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa 

Menteri/Kepala Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang 

Pengadaaan Barang/Jasa. Selain ULP terbentuklah Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) sebagai layanan pengelolaan teknologi informasi 

untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa secara elektronik. 

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang 

sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses 

monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real 

time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah.  

Selanjutnya Menteri/Kepala Daerah juga membentuk Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengguna anggaran 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian 
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Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang 

disamakan pada Institusi pengguna APBN/APBD, Sedangkan Kuasa 

Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala 

Daerah untuk menggunakan APBD. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. PPK dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka 

Pengadaan Barang/Jasa dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan 

untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim Pendukung dibentuk dalam 

rangka membantu urusan yang bersifat administrasi / keuangan kepada 

PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan. 

Terkait dengan posisi PPTK dalam pengadaan barang dan jasa, 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tidak menjelaskan secara detail 

tentang PPTK. Istilah PPTK hanya dijumpai pada penjelasan Pasal 7 ayat 

(3) yaitu Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk 

membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain 

terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, 

konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. Peraturan 

Presiden No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja 

SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program 
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sesuai dengan bidang tugasnya. PA/KPA menunjuk pejabat pada unit kerja 

SKPD selaku PPTK untuk melaksanakan program dan kegiatan.  

Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah pejabat atau 

pegawai yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan 

menerima hasil pekerjaan. Apabila dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa 

memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang 

ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

Tim/Tenaga Ahli berbentuk tim/perorangan dalam rangka memberikan 

masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau 

seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sedangkan Tim Teknis 

dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/pemerintah Daerah untuk 

membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhada 

sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. 

Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa terdapat organisasi pelaksana 

yang mempunyai wewenang dan tugas masing-masing menurut Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu, 

1. PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki 

tugas dan kewenangan antara lain : 

a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan 

b. Mengumumkan secara luas Reancana Umum Pengadaan paling 

kurang di website Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi K/L/D/I 
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c. Menetapkan Pejabat Pengadaan 

d. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

e. Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada 

Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau Pemenang 

pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk 

paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

f. Mengawasi pelaksanaan anggaran;  

g. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat 

Pengadaan, dalam hal terjadi persentase pendapat 

i. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen 

Pengadaan Barang/Jasa. 

2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki tugas yaitu : 

a. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; 

b. Menandatangani kontrak 

c. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; 

d. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; 

e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada 

PA/KPA; 
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f. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA 

dengan berita acara penyerahan; 

g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan 

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. 

i. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 

meliputi: 

1. Spesifikasi teknis barang/jasa; 

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. 

3. ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan memiliki tugas dan 

kewenangan yaitu : 

a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

b. Menetapkan Dokumen Pengadaan 

c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran 

d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website 

K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam 

Portal Pengadaan Nasional 

e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau 

pascakualifikasi 

f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga 

g. Terhadap penawaran yang masuk 
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h. khusus untuk ULP: 

1. Menjawab sanggahan 

2. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling 

tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) 

3. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

kepada PPK 

4. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

4. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mempunyai tugas yang 

tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

mencakup: 

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

5. PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) mempunyai tugas 

pokok dan kewenangan untuk : 

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak 
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b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui 

pemeriksaan/pengujian 

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil 

Pekerjaan. 

6. Penyedia Jasa mempunyai hak dan kewajiban yaitu : 

a. Meminta pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

harga yang telah ditentukan dalam kontrak. 

b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana 

dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai 

ketentuan kontrak. 

c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak 

d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK 

e. Melakasanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak 

f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 

pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK 

g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 

h. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk 

melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan 

gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan 

penyedia. 
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2.1.4 Jenis-Jenis Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa 

 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  

Hasil perhitungan volume tiap-tiap pekerjaan dikalikan dengan 

Harga Satuan masing-masing pekerjaan, ditambah dengan beban 

pajak, overhead dan keuntungan yang nilainya ditetapkan oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut Pasal 66 Perpres RI. 

Nomor 70 Tahun 2012, Nilai total HPS tidak bersifat rahasia 

(kecuali rinciannya). HPS digunakan sebagai alat untuk menilai 

kewajaran harga, termasuk rinciannya, dan sebagai dasar untuk 

menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah kemudian dasar 

untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi 

penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh 

perseratus) nilai total HPS. Sehubungan dengan adanya 

kecenderungan peserta lelang mengajukan penawaran di bawah 

HPS, pihak pemerintah melakukan antisipasi dengan menetapkan 

Jaminan Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% s/d 100% dari nilai 

total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai 

Kontrak,  

b. Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai total 

HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai total HPS. 

 Harga Penawaran Kontraktor adalah harga yang dihitung dan 

diajukan oleh peserta lelang dengan berpedoman kepada nilai total 
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Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Di dalam harga penawaran sudah 

termasuk beban pajak, overhead, dan keuntungan wajar. Penawaran 

harga dari kontraktor dibuat dengan mempertimbangkan aspek:  

a. Kompetitif, yaitu memiliki daya saing sehingga berpeluang 

untuk dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang. Harga 

yang terlalu tinggi cenderung kehilangan daya saing, sedangkan 

harga yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan risiko rugi.  

b. Responsibilitas, yaitu dihitung secara profesional dan realistis 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat 

mentranformasi sumber daya proyek (bahan/material, peralatan, 

tenaga kerja, dan teknologi) menjadi produk barang/jasa dengan 

kualitas dan kuantitas sebagaimana disyaratkan oleh pengguna 

barang/jasa.  

c. Profitabilitas, yaitu memiliki sifat dapat memberi keuntungan.  

 Nilai Batas/Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang 

dialokasikan kepada kementerian/lembaga dalam rangka 

penyusunan Rencana Kerja dan Aanggaran Lembaga/Organisasi 

perangkat daerah (OPD) Perangkat Daerah/Institusi (PP. No. 

90/2010). Berdasarkan pagu anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 

yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).  
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2.1.5 Metode Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 

Pelelangan dapat diartikan sebagai proses pengadaan secara terbuka 

dengan cara calon penyedia yang dinilai mampu menyampaikan penawaran. 

Pengertian pelelangan dapat juga disandingkan dengan tender yaitu 

serangkaian kegiatan untuk meyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara 

menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia yang setara dan 

memenuhi syarat, berdasarkan metode dan cara-cara tertentu yang telah 

ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak terkait secara taat asas sehingga 

terpilih penyedia yang diinginkan LKKP RI (2013:13).  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 35 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa metode pemilihan Penyedia 

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yaitu, Pelelangan Umum, 

Pelelangan Sederhana, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, 

Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Kontes atau Sayembara. 

Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan 5 cara 

yang dijelaskan dalam pasal 35 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 yaitu, Pelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, 

Penunjukan Langusng, Pengadaan Langsung. 

a. Pelelangan Umum 

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/ pekerjaan 

konstruksi/jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh 

semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya yang 
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memenuhi syarat. Metode pelelangan umum merupakan prinsip metode 

pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. 

Metode pelelangan umum cocok digunakan dalam kondisi antara lain:  

1. Barang/jasa yang diinginkan dapat didefinisikan dengan jelas 

spesifikasinya  

2. Banyak supplier yang saling berkompetisi secara terbuka di pasar 

namun demikian kita tidak mengetahui kelebihan satu supplier dengan 

supplier lainnya. 

3. Biaya melakukan pelelangan lebih sedikit dibanding keuntungan yang 

diperoleh dari memutuskan untuk melakukan suatu pelelangan (cost 

and benefit analysis)  

4. Harga menjadi faktor utama yang menentukan kriteria evaluasi  

b. Pelelangan Terbatas 

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan 

konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini 

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Barang/jasa yang kompleks 

yaitu pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko 

tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan 

yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

c. Pemilihan Langsung 

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan 

Konstruksi yang dilakukan untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
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d. Penunjukan Langsung 

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa 

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa. Metode 

penunjukan langsung terhadap penyedia barang/ pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal : 

1. Keadaan tertentu dan/atau  

2. Pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya 

yang bersifat khusus. Kriteria keadaan tertentu meliputi, 

a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan 

waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda 

untuk:  

− Pertahanan Negara 

− Keamanan dan ketertiban masyarakat 

− Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan 

pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, 

termasuk : 

 Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau 

bencana sosial 

 Dalam rangka pencegahan bencana 

 Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan 

kegiatan pelayanan publik. 

b. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan 

sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko 
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kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat 

direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition) 

Yang dimaksud dengan unforeseen condition adalah kondisi yang 

tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan 

konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang 

tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; 

atau diperlukan perbaikan tanah (soil treatment) yang cukup besar 

untuk landas pacu (runway) yang sedang dibangun. 

c. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks 

yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi 

khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu; teknologi 

khusus yang dimaksud antara lain adalah pekerjaan yang 

memerlukan keahlian khusus, alat khusus dalam pembuatan, 

operasional, dan pemeliharaannya. Teknologi tersebut hanya 

dimiliki oleh satu penyedia. 

e. Pengadaan Langsung 

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada 

penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan 

langsung. pengadaan langsung terutama digunakan pada paket yang 

nilainya sangat kecil. Menjadi tidak efisien apabila dilakukan dengan 

pelelangan atau penunjukan langsung. Proses penunjukan langsung 

dilakukan oleh pokja ULP sedangkan proses pengadaan langsung cukup 

oleh satu orang pejabat pengadaan. Pengadaan langsung dapat dilakukan 
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terhadap pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ Jasa Lainnya yang 

bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan 

memenuhi ketentuan berikut:  

1. Kebutuhan operasional K/L/D/I 

Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah 

kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan 

K/L/D/I. Dilihat dari jenis belanjanya berarti bukan belanja modal. 

2. Teknologi sederhana 

Teknologi sederhana dapat diartikan bahwa pengguna barang/jasa 

memiliki penguasaan yang cukup atas teknologi dari barang/jasa yang 

dibeli atau dapat juga diartikan tidak perlu keahlian khusus dalam 

penggunaan maupun pemeliharaan. 

3. Risiko kecil 

Resiko kecil dapat diartikan barang/jasa yang akan diadakan tidak 

punya pengaruh signifikan kepada tujuan organisasi apabila terjadi 

kegagalan pengadaan.  

4. Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan 

dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket 

pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi 

oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil. 
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f. Pelelangan Sederhana 

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

Lainya untuk pekerjaan yang bernilai tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah).  

g. Kontes atau Sayembara 

Kontes atau Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan penyedia 

Barang/Jasa Lainya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan 

budaya dalam negeri. 

2.2 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelaksanaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau E-Procurement 

Setyadiharja (2014) mengatakan salah satu sektor atau ladang tumbuh 

suburnya praktik KKN adalah pengadaan barang dan jasa. Pertemuan 

langsung dengan pihak penyedia barang/jasa dinilai memiliki kelemahan, 

yaitu masih adanya praktik Korupsi. Kolusi dan Nepotisme berkembang 

sehingga merugikan negara. Menurut survey Indonesia Procurement Watch 

(IPW) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 

Maret 2011, terungkap bahwa ternyata 89% penyedia barang dan jasa 

pemerintah melakukan suap tender (Kredibel, 2011:12).  

Di era globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan desentralisasi serta 

transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting. Untuk mengatasi 

angka korupsi yang semakin meningkat dikarenakan yang dilakukan dalam 

instansi pemerintah, maka oleh pembuat undang-undang sudah banyak 

sekali dibuat peraturan perundangan dengan tujuan agar pelaksanaan 
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jalannya pemerintahan dilakukan secara lebih tersistematis lebih efektif dan 

eisien yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010.  

Sikap pemerintah dalam memperkecil dan berusaha memangkas 

praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia dibuktikan 

dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang secara 

tidak langsung menyatakan bahwa pelaksanaan lelang secara elektronik atau 

disebut e-procurement.  

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir kali diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/kasa lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang nilainya diatas Rp.50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) wajib dilakukan pelelangan secara elektronik (e-

procurement) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan 

teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa secara elektronik (Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 

https://lpse.lkpp.go.id). Tujuan e-Procurement yaitu meningkatkan 

transparasi dan akuntabilitas, memperbaiki tingkat efesiensi proses 

pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan 

akses konfirmasi yang real time.  

https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=16999&file=PERPRES0542010%20II.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=16999&file=PERPRES0542010%20II.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=17619&file=Perpres%20702012%20LN.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=174037&file=Inpres%20Nomor%202%20tahun%202014.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=174037&file=Inpres%20Nomor%202%20tahun%202014.pdf
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2.3 Persentase Harga Penawaran Terhadap Harga Perkiraan Sendiri 

Pengadaaan pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai beberapa 

tahapan proses yaitu perencanaan pengadaan; pemilihan penyedia (lelang) 

pelaksanaan kontrak dan pembayaran (contact implementation and payment) 

penyerahan pekerjaan/barang (handover). Dalam suatu pelelangan 

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik 

Indonesia, 2013) menyebutkan fokus utama adalah memperoleh barang/jasa 

sesuai spesifikasi dan dengan harga terbaik. Oleh karena itu, para calon 

penyedia akan berkompetisi untuk menawarkan barang/jasa sesuai spesikasi 

yang disyaratkan dan penawar terbaik yang akan ditunjuk sebagai pemenang 

lelang. 

Seperti yang disampaikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah (LKPP) menilai praktik banting harga dalam tender 

pengadaan barang dan jasa pemerintah masih tinggi dan berpotensi 

menurunkan kualitas proyek. Kepala LKPP mengatakan pemborong dan 

kontraktor masih ada yang menawar tender hingga di bawah 50%. 

Walaupun demikian menguntungkan pemerintah tetapi praktik banting 

harga itu dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dan mutu barang atau 

proyek infrastruktur (Bisnis Indonesia, 2008 dalam Yudelvia. 2014). 

Sekertaris Jendral Kementarian Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko 

menegaskan Apabila harga penawaran peserta lelang di bawah 80% HPS, 

maka kelompok kerja  dan unit layanan pengadaan (ULP) wajib dilakukan 

evaluasi kewajaran harga secara ketat baik syarat teknis maupun spesifikasi 
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sehingga menghindari terjadinya penyimpangan yang mempengaruhi 

kualitas dan hasil atau kerja. Bila dalam klarifikasi hasil penelitian/analisis 

diperkirakan terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, 

dan hasil, maka Pokja wajib menyatakan gugur (Bisnis.com, 2011). 

2.4 Proyek Konstruksi Bangunan Gedung 

Penelitian ini berfokus pada jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi 

yang dilakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada proyek 

infrastruktur bangunan gedung di kota Semarang, yang mana data tersebut 

diambil dari LPSE kota Semarang Tahun Anggaran 2017-2018. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 

Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah 

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, 

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali 

suatu bangunan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

Tentang Bangunan Gedung tidak hanya sebatas digunakan sebagai tempat 

hunian, tetapi bangunan didirikan untuk menjawab fungsi sebagai fungsi 

keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta khusus. 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 tahun 2008 tentang pedoman 

pemeliharaan bangunan gedung, fungsi dari bangunan gedung meliputi 

fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus 

adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan 
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persyaratan teknis bangunan gedung. Menurut susunannya pembagian 

bangunan gedung dibagi menjadi:  

a. Bangunan bawah (Under/Sub structure) yaitu bagian-bagian yang 

terletak di bawah muka lantai yang ada di bawah permukaan tanah seperti 

sloof dan pondasi. Bangunan bawah ialah konstruksi yang dibuat untuk 

menahan berat bangunan di atasnya termasuk berat pondasi itu sendiri. 

Oleh karenanya bangunan harus kuat, tidak mudah bergerak 

kedudukannya dan stabil.  

b. Bagian atas (Upper structure) yaitu bagian-bagian yang ada di atasnya 

seperti tembok, kolom, jendela, ring balok dan rangka atap. Bangunan 

atas adalah bagian-bagian yang terletak di atas bangunan bawah, 

sehingga seluruh beratnya diteruskan kepada bangunan bawah sampai ke 

tanah dasar.  

2.4.1 Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) 

Penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan usaha 

jasa pengawas konstruksi didasarkan pada kriteria tingkat / kedalaman 

kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan 

perencanaan dan pengawasan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan/atau 

kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran biaya (nilai 

proyek/nilai pekerjaan). Kualifikasi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 08/PRT/M/2011 adalah bagian kegiatan registrasi untuk 

menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat 

kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi 
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dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut 

tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 

Penetapan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi menurut Peraturan 

LPJK Nomor 2 Tahun 2013 sebagai berikut : 

1. Kualifikasi Grade 2 

Mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi sesuai sub 

bidangnya dengan nilai perolehan secara kumulatif paling sedikit Rp. 

200.000.000 atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 75.000.000 

yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Kekayaan bersih lebih dari Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 

800.000.000. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dan Penanggung 

Jawab Teknik (PJT) dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga 

terampil dan kualifikasi paling rendah tingkat II. 

2. Kualifikasi Grade 3 

Mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi sesuai sub 

bidangnya dengan nilai perolehan secara kumulatif paling sedikit Rp. 

800.000.000 atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 

150.000.000 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Kekayaan bersih lebih dari Rp. 400.000.000 sampai dengan Rp. 

1.000.000.000. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) dan 

Penanggung Jawab Teknik (PJT) dengan kualifikasi paling rendah 

sebagai tenaga terampil dan kualifikasi paling rendah tingkat I. 
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3. Kualifikasi Grade 4 

Mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi sesuai sub 

bidangnya dengan nilai perolehan secara kumulatif paling sedikit Rp. 

2.000.000.000 atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 

500.000.000 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 

10.000.000.000. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung 

Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) dengan 

kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli dan kualifikasi paling 

rendah ahli muda. 

4. Kualifikasi Grade 5 

Mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi sesuai sub 

bidangnya dengan nilai perolehan secara kumulatif paling sedikit Rp. 

7.000.000.000 atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 

5.000.000.000 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Kekayaan bersih lebih dari Rp. 3.000.000.000 sampai dengan Rp. 

25.000.000.000. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung 

Jawab Teknik (PJT) dengan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli 

dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) dan kualifikasi paling rendah 

sebagai tenaga ahli dan ahli muda.  

5. Kualifikasi Grade 6 

Mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan kualifikasi sesuai sub 

bidangnya dengan nilai perolehan secara kumulatif paling sedikit Rp. 
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25.000.000.000 atau perolehan paket tertinggi paling kurang Rp. 

10.000.000.000 yang diperoleh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000. Penanggung Jawab 

Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung 

Jawab Bidang (PJB) dan kualifikasi paling rendah sebagai tenaga ahli 

dan ahli madya.  

2.5 Kepuasan Pelanggan 

2.5.1 Pengertian 

Konstruksi adalah industri berbasis proyek yang definisinya dalam 

konstruksi untuk memenuhi kualitas kepuasan harapan pelanggan (Jha dan 

Iyer, 2006 dalam Abdullah et al, 2015). Definisi kepuasan menurut Kotler 

(2009:138) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja (hasil) yang diharapkan. Menurut Locke (1970) dalam Aliakbarlou, 

et al., 2018) kepuasan juga dapat ditentukan sebagai fungsi perbandingan 

antara persepsi individu tentang suatu hasil dan harapannya. Wilkie dalam 

Tjiptono (2000:89) mengartikan bahwa kepuasan sebagai tanggapan 

emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau 

jasa.  

Terry (2002) dalam Omonowi dan Lawal (2014) pelanggan dapat 

didefinisikan sebagai pemilik proyek yang membutuhkan fasilitas dari yang 

dibangun. Secara sederhana istilahnya, pelanggan adalah mereka yang 

membeli produk atau layanan. Pelanggan membandingkan kinerja produk 
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dengan standar internal. Mereka puas ketika produk melebihi standar ini, 

dan kecewa (atau tidak puas) ketika itu jatuh di bawahnya (Haverila dan 

Fehr, 2016).  

Kepuasan pemilik proyek konstruksi selaku pelanggan bergantung 

pada kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan jasa 

konstruksinya (kontraktor) oleh karena itu, kepuasan pemilik proyek 

merupakan prioritas paling utama sehingga perusahaan jasa konstruksi 

dituntut untuk selalu dapat menerapkan prinsip fokus pada pelanggan. 

Kepuasan didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan dengan status akhir 

sebagai hasil dari mengkonsumsi produk atau layanan. Dengan kata lain, 

kepuasan juga bisa didefinisikan sebagai proses pelanggan dalam 

memahami dan mengevaluasi pengalaman konsumsi. (Terry, 2002  dalam 

Omonowi dan Lawal, 2014).  

2.6 Keberhasilan Proyek 

Keberhasilan proyek (project success) mengalami perubahan cara 

pandang atau penilaian, dimana 20 tahun yang lalu keberhasilan proyek 

didefinisikan sebagai penyelesaian seluruh aktifitas proyek dalam batasan 

waktu, biaya dan mutu, penjelasan tersebut diungkapkan oleh Kerzner 

(2006) dalam oktaviani, dkk (2012). Pada saat ini definisi keberhasilan 

proyek telah dimodifikasi dengan memasukan penyelesaian seluruh item 

pekerjaan yang meliputi periode waktu yang dialokasikan, biaya yang telah 

dianggarkan, memenuhi kinerja (mutu) atau tingkat spesifikasi, penerimaan 

yang baik oleh pengguna, dengan perubahan ruang lingkup yang minimum 
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dan dapat diterima secara bersamaan tanpa mengganggu aliran kerja utama 

dari organisasi serta tanpa merubah budaya perusahaan, Oktaviani, dkk 

(2012:9). 

Menurut Müller dan Jugdev, (2012) dalam Rezvani et al, (2016) 

mengemukakan bahwa pada manajemen proyek terdapat dua komponen 

yang mendefinisikan proyek itu dikatakan sukses yaitu kriteria keberhasilan 

dan faktor penentu keberhasilan. Berssaneti dan Carvalho (2015) 

menyatakan bahwa kriteria keberhasilan dapat bervariasi dari satu proyek ke 

proyek seperti apa adanya tergantung pada konteks dan perspektif berbagai 

pemangku kepentingan konstruksi (klien, konsultan, dan kontraktor). 

Selain itu kriteria keberhasilan juga diungkapkan oleh Atkinson, 1999 

dalam Joslin dan Muller, (2015) berpendapat bahwa kriteria keberhasilan 

yang diukur pada akhir proyek terhadap kriteria keberhasilan yaitu seperti 

yang berkaitan dengan efisiensi internal, biasanya biaya, waktu, dan 

kualitas. berpengaruh terhadap derajad interaksi ini. Chua et al. (1999) 

dalam (Yuwono 2008:44) mengungkapkan bahwa keberhasilan proyek 

merupakan interaksi dari berbagai pihak yang terlibat pada proyek, susunan 

kontrak dan karakteristik proyek namun belum dapat mengungkap 

bagaimana model interaksinya. Yuwono (2008:41) mengemukakan 

keberhasilan proyek rancang-bangun telah banyak diteliti, namun belum ada 

keseragaman dalam mengartikan karena bervariasinya persepsi tentang 

keberhasilan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, 

namun semua peneliti cenderung mengukur keberhasilan proyek melalui 
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criteria keberhasilan. Chan et al. (2001) dalam Yuwono (2008:40) 

cenderung melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan 

proyek rancang-bangun dari sudut pandang elemen / pihak yang terlibat 

dalam proyek rancang-bangun.  

Kepuasan pelanggan secara luas berkaitan dengan keberhasilan suatu 

proyek. Keberhasilan proyek termasuk "tempat yang baik" di mana 

kepuasan pelanggan ditambahkan ke kriteria keberhasilan proyek sehingga 

memperkuat pentingnya perspektif pelanggan dalam manajemen proyek hal 

tersebut dikemukakan oleh Ika (2009) dalam williams et al (2015). Selain itu 

konsep kriteria keberhasilan proyek dianggap dapat mendorong kepuasan 

palanggan terhadap sebuah konstruksi. Kepuasan pelanggan juga sebagai 

hasil paling tinggi dan penting dalam suatu pencapaian proyek, dengan kata 

lain para penyedia jasa harus mengetahui bagaimana proyek harus dikelola 

dengan baik untuk mencapai keberhasilan tersebut.   

2.6.1 Kriteria Keberhasilan Proyek 

Keberhasilan proyek dilihat dari keberhasilan mencapai objective/goal 

dari klien. Jika goal telah tercapai, maka proyek tersebut dikatakan berhasil. 

Hal ini dapat dievaluasi dari indikator kinerja proyek yaitu biaya, jadwal dan 

kualitas. Chan et al, 2002 dalam Yuwono (2006) mengusulkan beberapa 

kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan proyek adalah sebagai 

berikut :  
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a. Waktu (Time)   

Waktu didefinisikan sebagai perbandingan waktu menyelesaikan proyek 

dengan durasi yang dialokasikan pada  kondisi normal.  

b. Biaya (Cost) 

Biaya didefinisikan sebagai perbandingan biaya menyelesaikan proyek 

pada kondisi normal dengan anggaran yang dialokasikan.   

c. Kualitas (Quality) 

Kualitas merupakan kondisi dimana proyek memenuhi spesifikasi teknis, 

fungsi dan penampakan.  

d. Kinerja Teknis (Technical Perfomance)  

Pada proses konstruksi, kejelasan instruksi merupakan hal yang sangat 

penting untuk meraih keberhasilan. Begitu juga dengan cakupan proyek 

dan spesifikasi harus jelas dan dimengerti oleh semua pihak.  

e. Aspek pendidikan, Sosial, dan Profesional (Educational, Social and 

Profesional Aspects) 

Aspek ini berkaitan dengan lingkungan sekitar proyek serta kualitas 

SDM/ tenaga ahli yang digunakan.  

f. Estetika (Aesthetics) 

Estetika konstruksi suatu bangunan berkaitan keindahan bentuk dan 

ruang maka pemaparan estetika arsitektur ini diarahkan pada pembahasan 

arsitektur sebagai ilmu dan seni. 
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g. Citra professional (Professional Image) 

Citra profesional adalah gambaran tentang keprofessionalan seseorang 

atau sesorang memiliki keahlian dan ketrampilan, juga sikap mental dan 

tingkah laku yang baik. 

h. Kelestarian Lingkungan (Environmental Sustainability) 

Sebagai contoh kelestarian lingkungan yang tidak terjaga akibat 

pekerjaan konstruksi yaitu adanya limbah konstruksi, yang diukur dari 

selisih antara jumlah keseluruhan material yang diantarkan ke lokasi 

proyek terhadap jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Pada kenyataannya, 

kebisingan digunakan  sebagai kriteria untuk mengevaluasi keberhasilan 

proyek. Kelestarian Lingkungan disini mempunyai arti upaya dalam 

melindungi lingkungan terhadap tekanan perubahan dan dampak negative 

akibat pekerjaan konstruksi yang berlangsung. 

i. Keuntungan (Profitability) 

Keuntungan didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan financial suatu 

proyek. Profit sebagai criteria fase post konstruksi karena sudah selesai 

semua pembayaran dan pengeluaran. 

j. Produktivitas (Productivity)  

Produktivitas dapat diterima secara universal sebagai salah satu criteria 

keberhasilan proyek, juga menjadi indicator efektifitas biaya proyek. 

Produktivitas mengacu pada jumlah sumber daya yang digunakan untuk 

menyelesaikan proyek.    
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k. Fungsi (Functionality) 

Kriteria ini berkaitan dengan ekspektasi partisipan proyek dan dapat 

diukur melalui derajat konfirmasi terhadap seluruh spesifikasi kinerja.   

l. Tidak adanya Konflik (Absence of Conflicts)  

Yaitu keadaan yang diupayakan oleh klien, kontraktor untuk menciptakan 

keadaan aman dalam suatu kelompok / masyarakat agar tidak 

menimbulkan konflik atau setelah selesai pekerjaan tidak menimbulkan 

konflik. 

m. Kepuasan (Satisfaction) 

Kepuasan dideskripsikan sebagai tingkat kebahagiaan  pihak  stakeholder 

yang dipengaruhi proyek, misalnya klien, arsitek, kontraktor, 

subkontraktor, surveyor, engineer, end-users serta pihak ketiga.  

n. Penyelesaian (Completion)  

Penyelesaian dalam konstruksi yang dimaksud adalah penyelesaian 

tagihan, melakukan serah terima pekerjaan serta masih melakukan 

pemilaharaan bangunan sampai masa pemeliharaan selesai. 

o. Keselamatan dan Kesehatan (Health and Safety) 

Kesehatan dan keselamatan didefinisikan sebagai jumlah kecelakaan 

yang terjadi selama penyelesaian proyek dan segala bentuk upaya 

pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan pada saat pekerjaan konstruksi 

dimulai.  

 

 



 

44 

 

 
 

2.7 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diperlukan 

untuk mendasari penelitian yang dilakukan. Selain itu, dapat juga digunakan 

sebagai pembanding penelitian yang dilakukan, diantaranya : 

a. Yuwono, 2008, Faktor Penentu Keberhasilan Proyek Rancang Bangun, 

teknik pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dengan 

metode survey. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meggunakan 

metodologi SEM (Structural Equation Modeling). Hasil penelitian ini 

dapat diungkap bahwa faktor penentu keberhasilan proyek rancang-

bangun adalah faktor yang berpengaruh langsung dan dominan terhadap 

keberhasilan proyek rancang-bangun yaitu kemampuan manajemen 

pemilik proyek, kemampuan manajemen tim rancang-bangun, simbiosis 

antara pemilik proyek dan tim rancang bangun. Simbiosis antara pemilik 

proyek dengan tim rancang-bangun didominasi oleh pendefinsian lingkup 

proyek.  

b. Yunita dan Soekiman, 2017, Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa 

Konstruksi Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

Di Perusahaan Jasa Konstruksi, teknik pengumpulan data penelitian 

menggunakan kuesioner. Metode dan analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lah metode Customer Satisfaction Index (CSI) dan 

metode kedua yang digunakan adalah metode Importance Performance 

Analysis (IPA). Berdasarkan Perhitungan Customers Satisfaction Index 

(CSI) menunjukkan bahwa pengguna jasa konstruksi sudah merasa puas 
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terhadap SMM ISO 9001:2008 dengan indeks kepuasan sebesar 72.05%. 

Sementara itu, berdasarkan diagram Kartesius Importance Performance 

Analysis (IPA), kecepatan dalam merespon permintaan pemilik proyek, 

ketepatan waktu penyelesaian proyek dan kecepatan menyelesaikan 

kekurangan pada saat serah terima hasil pekerjaan menjadi indikator 

prioritas yang perlu ditingkatkan demi mencapai kepuasan pengguna jasa 

yang lebih baik lagi. 

c. Syahroni dan Siswoyo, 2018, Analisis Kepuasan Owner Terhadap 

Kinerja Kontraktor Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Kabupaten Lumajang, teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan, kemudian 

variabel yang diteliti yaitu mutu, waktu, biaya, manajerial, dan 

micelinious. Penelitian ini menggunakan metode Customer Satisfaction 

Index (CSI) dan dilakukan uji instrumen data dari hasil jawaban  

responden dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Dari hasil CSI  didapat kesimpulan bahwa kepuasan 

owner sebesar 66,32% yang berarti termasuk dalam kriteria puas. 

d. Fitriana, dkk, 2014, Pengukuran Kepuasan Kontraktor Terhadap Kinerja 

klien Pada Proyek konstruksi Swasta, teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan cara wawancara dan menggunakan kuesioner. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu Customer Satisfaction Index 

(CSI), Analisa GAP, dan Importance Perfomance Analysis (IPA). Hasil 

analisa dan perhitungan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah nilai 
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Customer Satisfaction Index (CSI) sebesar 70,73% yang berarti 

kontraktor merasa puas terhadap kinerja klien swasta. Skor rata-rata 

tingkat kepuasan dengan menggunakan analisis Gap sebesar 3,53 (skala 

1-5) dan prosentase untuk kepuasan kontraktor terbagi menjadi 11,97% 

kontraktor merasa cukup puas, 56,89% kontraktor merasa puas dan 

sisanya 31,14% kontraktor merasa sangat puas terhadap kinerja klien 

swasta. Selanjutnya dengan metode Importance Performance Analysis 

(IPA) dapat diketahui ada 6 variabel kinerja yang menjadi prioritas utama 

untuk ditingkatnya kinerjanya, yaitu desain yang jelas dan tidak terjadi 

perubahan dalam pengerjaan, batasan kerja yang diterangkan secara 

mendetail, kemampuan organisasi internal, sistem administrasi, 

komitmen terhadap proyek dalam hal mutu, waktu dan biaya serta 

melakukan kesepakatan yang telah disetujui bersama kontraktor jika 

terjadi permasalahan selama pelaksanaan proyek. Dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa kontraktor merasa puas terhadap kinerja klien 

pada proyek swasta. 

2.8 Kerangka Berfikir 

Sebelum proyek konstruksi dilaksanakan umumnya didahului oleh 

sebuah proses pelelangan. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pelelangan 

adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna jasa sebagai 

lembaga pemerintah yang menyediakan proyek konstruksi dan 

mempercayakan proses pelaksanaan konstruksi kepada  kontraktor selaku 

penyedia jasa. Kontraktor tersebut akan melaksanakan proses pembangunan 
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suatu proyek sampai selesai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai 

kontrak. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan jasa konstruksi yang 

dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada proyek 

infrastruktur bangunan gedung yang berada di Kota Semarang, data diambil 

dari LPSE Kota Semarang Tahun Anggaran 2017-2018. Nilai proyek yang 

dijadikan penelitian adalah sebesar ≥ Rp. 200.000.000,00 yang terdapat 2 

metode pemilihan yaitu pemilihan langsung dan pelelangan umum  

Pada pelelangan yang diadakan terdapat tahap proses pemilihan 

penyedia jasa. Dalam tata cara pemilihan penyedia jasa, masing-masing 

penyedia jasa memasukan harga penawarannya dan selanjutnya harga 

tersebut dievaluasi sebagai salah satu kriteria dalam menentukan penyedia 

jasa yang memenenagkan tender. Penentuan pemenang tender ditentukan 

setelah melalui proses evaluasi harga penawaran, dan dalam prakteknya 

terlihat selalu adanya persentase harga penawaran dengan harga perkiraan 

sendiri (HPS).  

Namun demikian dalam menetapkan pemenang tender di samping 

melihat persentase harga penawaran dengan HPS, hal yang tak kalah penting 

adalah mempertimbangkan bagaimana kinerja proyek yang diberikan oleh 

penyedia jasa Kinerja yang diberikan tidak terlepas dari harga kontrak yang 

telah disepakati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Tingkat pelayanan 

dan hasil yang diberikan ini tentu akan mempengaruhi pada penilaian 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna jasa yang pada 

akhirnya akan berdampak pada kepuasan OPD terhadap penyedia jasa.  
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Peneliti mencari tahu mengenai persentase harga penawaran terhadap 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penawaran harga tersebut dilakukan oleh 

penyedia jasa yang terjadi saat proses pengadaan barang/jasa guna 

memenangkan lelang. Selanjutnya peneliti menghubungkan anatara 

persentase harga penawaran dengan tingkat kepuasan organisasi perangkat 

daerah mengenai hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa/ 

kontraktor. 

Dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor kemudian 

dikaitkan dengan indikator keberhasilan proyek. Keberhasilan Proyek 

tersebut diukur berdasarkan 15 indikator keberhasilan proyek diantarnya 

waktu, biaya, kualitas, kinerja, aspek sosial, pendidikan, estetika, citra 

profesional, kelestarian lingkungan, keuntungan, produktifitas, fungsi, tidak 

ada konflik, kepuasan, penyelesaian, dan kesehatan dan keselamatan. Jika 

proyek yang dikerjaan oleh penyedia jasa dikatakan berhasil maka 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan merasakan puas. Selanjutnya, dari 

tingkat kepuasan tersebut dihubungkan dengan harga penawaran para 

penyedia jasa saat memenangkan lelang, apakah harga penawaran tersebut 

sangat berhubungan dengan tingkat kepuasan (OPD) atau sebaliknya. 

Berikut adalah kerangka berfikir yang disajikan dalam bentuk bagan sebagai 

berikut : 
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15 Kriteria Keberhasilan Proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir 

 

2.9 Perumusan Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013: 96) perumusan hipotesis merupakan 

langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir 

dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban semetara dari 

permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk 

menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat 
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peneliti yang menyusun dan mengujinya. Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H1 : Ada hubungan tingkat kepuasan Organisasi Perangkat Daerah 

  (OPD) dengan persentase Harga Penawaran terhadap Harga 

  Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek pembangunan konstruksi 

  gedung di kota Semarang. 

HO : Tidak ada hubungan tingkat kepuasan Organisasi Perangkat 

  Daerah (OPD) dengan persentase Harga Penawaran terhadap 

  Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek pembangunan 

  konstruksi gedung di kota Semarang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan 

yang di dapat dalam penelitian ini adalah : 

a. Tingkat kepuasan Organisasi Perangkat Daerah untuk proyek konstruksi 

bangunan gedung dengan metode Customer Satisfaction Index (CSI) 

menunjukan bahwa OPD berada pada tingkat puas dengan hasil 

pekerjaan yang dihasilkan oleh penyedia jasa dengan rata-rata persentase 

79,36%. 

b. Atribut yang perlu perbaikan ditunjukan pada diagram kartesius dengan 

metode Importance Performance Analysis (IPA) dalam Kuadran I 

seperti, Metode Pelaksanaan proyek tidak tepat dan tidak sesuai kontrak, 

Penyedia jasa tidak menyediakan terkait pengendalian resiko K3 dan 

keselamatan konstruksi, kurang tepat waktu dalam pembayaran pada sub-

kontraktor. 

c. Atribut yang menunujukan kepuasan Organisasi Perangkat Daerah 

ditunjukan pada Kuadran II yang terdiri dari 14 atribut yaitu, Penyedia 

Jasa melakasanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan time schedule pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 

kontrak, Penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan 100% tanpa mengajukan 

perpanjangan waktu, Penyedia jasa mampu menciptakan kualitas 

bangunan yang baik tanpa mengajukan tambahan biaya proyek, Penyedia 
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d. jasa menyediakan informasi teknis bangunan yang mudah dipahami dan 

lengkap serta sesuai Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) saat 

pemeriksaan pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

Penyedia jasa menyerahkan seluruh back-up volume pekerjaan, biaya, 

Contract Change Order (CCO), dan data dukung lainnya kepada PPK, 

Kesiapan penyedia jasa dalam materi dan program mutu dalam rapat 

persiapan pelasanaan kontrak (PCM) yang akan disetujui oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK), Kualitas tenaga ahli/tenaga terampil dari 

penyedia jasa yang pendidikan, keahlian, kemampuan dan 

pengalamannya dapat dipertanggungjawabkan, Pengguna menerima FHO 

(Final Hand Over) dari penyedia tanpa syarat dan dengan perasaan puas, 

senang terhadap hasil yang telah dibuat penyedia, Tidak adanya konflik 

yang terjadi antara masyarakat, penyedia jasa ataupun pengguna jasa, 

Penyedia jasa telah melakukan koordinasi pelaksanaan dengan 

pihak/instansi/dinas terkait setempat, Penyedia jasa melaporkan 

pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK, Kontraktor 

melaksanakan pemeliharaan bangunan setelah selesai dibangun selama 

masa pemeliharaan berlangsung, Penyedia menyelesaikan tagihan 

terakhir pembayaran dan administrasi saat FHO (Final Hand Over) 

e. Tingkat Hubungan antara Kepuasan Organisasi Perangkat Daerah dengan 

Harga Penawaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar 0,003 

dimana (0,001 < 0,05) hasil tersebut menunjukan ada hubungan, selain 

dibuktikanya dengan nilai Pearson Correlation sebesar 0,361 yang 
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menyatakan ada hubungan rendah antara variabel X (Persentase harga 

penawaran terhadap HPS) dengan variabel Y (Tingkat kepuasan OPD). 

Sedangkan arah hubungan antara variabel adalah positif karena nilai r 

yang dihasilkan positif dan menunjukan bahwa semakin tinggi persentase 

harga penawaran terhadap harga perkiraan sendiri maka semakin tinggi 

pula kepuasan OPD. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

a. Dari hasil penilaian Organisasi Perangkat Daerah yang masuk dalam 

kategori puas terhadap kinerja penyedia jasa, hendaknya para pihak 

kontraktor dapat mempertahankan hasil kinerja serta dapat meningkatkan 

lebih maksimal guna terciptanya penilaian yang lebih baik dalam tingkat 

kepuasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna 

jasa. 

b. Penyedia jasa agar memperhatikan setiap item atribut dalam rangka 

keberhasilan proyek serta memperbaiki atribut yang dinilai kurang oleh 

pengguna jasa. 

c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan indikator-

indikator lainya yang belum dapat dikaji dalam penelitian ini guna 

menciptakan keberhasillan proyek yang berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan.  

 



 

118 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
  

Abdullah, N, M,. M. Asmoni, A.H. Mohammed, J.L.Y. Mei and L.S. Ting. 2015. 

Critical Success Factors of Project Quality Management System for 

Malaysian Construction Industry. Jurnal Teknologi (Sciences and 

Engineering) 74(2) : 123-131 

Aliakbarlou, S., S. Wilikinson, S.B. Costello, and H. Jang 2018. Achieving 

Postdisaster Reconstruction Success Based on Satisfactory Delivery of 

Client Values within Contractors’ Services. International Journal of 

Management Enginering 34(2): 1-12. 

Anggraini, D.L, P. Deoranto dan Ikasari, D.M. 2015. Analisis Persepsi Konsumen 

Menggunakan Metode Importance Performance Analysis Dan Customer 

Satisfaction Index. Jurnal Industri 4(2): 74-81. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Manajemen Penelitian. Cetakan Kesebelas. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

 Berssaneti, F. T. and M.M. Carvalho, 2015. Identification of variables that 

impact project success in Brazilian companies. International Journal of 

Project Management 7(2): 1-12. 

Borges, A.M.C., L.H. Alencar, and C.M.M.Mota. 2017. Project procurement 

management: A structured literature review. International Journal of 

Project Management 1(8): 1-25. 

Brandt, D.R., 2000, An “Outside-In” Approach to Determining Customer-Driven 

Priorities for Improvement and Innovation, White Paper Series, Volume 

2–2000. 

Endroyo, B., Tugino. 2007. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja 

Konstruksi. Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan 1(9): 21 – 31. 

Ervianto, W, I,. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi. Edisi Revisi. Yogyakarta: 

Andi.  

Fitriana, D., Florensia Y.K.O, Jati U. D. H, dan Tanto, D.S. 2014. Pengukuran 

Kepuasan Kontraktor Terhadap Kinerja Klien Pada Proyek Konstruksi 

Swasta. Jurnal Karya Teknik Sipil 3(1): 283-295. 

Haverila, J.M. and K. Fehr. 2016. The impact of product superiority on customer 

satisfaction in project management. International Journal of Project 

Management 34(4):  570-583. 

Hendra, D. 2009. Analisis Resiko Penawaran Underestimate Terhadap Kualitas 

Proyek Konstruksi Jalan Dan Jembatan Di Propinsi DKI Jakarta. Tesis 



 
119 

 

 

Program Magister Ilmu Teknik Sipil Kekhususan Manajemen Konstruksi 

Universitas Indonesia. Depok 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Aksi Pencegahan 

Dan Pemberantasan Korupsi. 21 Maret 2014. Jakarta. 

Johanness. 2007. Uji Korelasi. http://konsultanspss.blogspot.com/p/uji-

korelasi.html. 9 Juli 2019 (10.00) 

Joslin, R. and R. Muller. 2015. Relationships between a project management 

methodology and project success in different project governance 

contexts. International Journal of Project Management 3(5): 1377-1392. 

Kartika, N. dan A.C. Maulana. 2018. Analisis Penerapan Total Quality 

Manajemen (TQM) Pada Perusahaan Kontraktor Dengan Pendekatan 

Metode Servqual Di Kota Sukabumi. Jurnal Imiaal Sains dan Teknologi 

8(1): 673-688 

 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi. 21 Februari 2000. Jakarta 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003. Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik 

Indonesia. 3 November 2003. Jakarta 

Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2009. Manajemen Pemasaran, Jilid 1, 

Edisi  Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga. 

 

Kotler, Philip, dan Amstrong, Gary. 2012. Dasar-Dasar Peningkatan Kualitas 

kinerja dan Kepuasan Pelanggan. Jakarta: PT. Indeks Gramedia Group. 

 

Latu, T.M., & Everett, A.M., 2000, Review of Satisfaction Research and 

Measurement Approaches, Departement of Conservation, Wellington, 

New Zealand. 

 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Semarang (LPSE) 

http://lpse.semarangkota.go.id//eproc4/lelang#. 28 Maret 2019 (14.00). 
 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI. 2011. Senarai Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Pengadaan 1(1): 5-118. 

 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI. 2013. Pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa Jilid 1. Cetakan 1. Jakarta: LKPP RI.  

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2011. KREDIBEL MAJALAH 

PENGADAAN INDONESIA. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

http://konsultanspss.blogspot.com/p/uji-korelasi.html
http://konsultanspss.blogspot.com/p/uji-korelasi.html
http://www.lpse.semarangkota.go.id/eproc4/lelang#.diakses


 
120 

 

 

Madeppunging, A, D.E. Intari dan N.N. Fauziah. 2018. Evaluasi Kepuasan 

Pelanggan Terhadap Kinerja Manajemen Proyek kontraktor Besar (Studi 

Kasus : Proyek Pembangunan Bendungan Karian Di Kabupaten Lebak, 

Banten). Jurnal Kontruksia 10(1): 9-22. 

Oktaviani, C.Z., I.A. Majid, dan S.M. Arya. 2012. Faktor-Faktor Kritikal Yang 

Berkontribusi Pada Kesuksesan Pelaksanaan Proyek Jalan Dan Jembatan 

Kabupaten. Temu Ilmiah Nasional Dosen Teknik. Universitas 

Tarumanegara. Jakarta. 1-12   

Omonori, A. and A. Lawal. 2014. Understanding Customers’ Satisfaction in 

Construction Industry in Nigeria. International Jurnal of Economics and 

Sustainable Development 5(25): 115-121 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M Tahun 2011. Pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. 31 Mei 2011. Jakarta 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2011. Standar dan 

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.15 

Juni 2011. Jakarta 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M Tahun 2008. Pedoman 

Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. 4 September 2007. 

Jakarta 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 6 Agustus 2010. Bogor 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta. 

Pranata, D., M. Huda, dan Siswoyo. 2018. Analisis Kinerja Pemilik Proyek 

Swasta Dilinai Oleh Kontraktor Swasta Di Kota Surabaya. Jurnal 

Rekayasa dan Manajemen Konstruksi 6(2): 89-98 

 

Rezvani, A., A. Chang, A. Wiewiora, N.M. Ashkanasy, P.J. Jordan and R. Zolin. 

2016. Manager emotional intelligence and project success: The 

mediating role of job satisfaction and trust. International Journal of 

Project Management 34(1): 1112–1122 

 

Rezy F., 2014, Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Rp200 Juta Wajib via 

Online. https://economy.okezone.com. 9 Juni 2019 (15.00) 

Setyadiharja, R. dan A. Nurmandi. 2014. Implementasi Sistem E-Procurement 

Pada Layanan Pengadaan Sevara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan 

Riau. Jurnal Ilmu Pemerintah dan Kebijakan Publik 1(2): 443-481 

 

https://economy.okezone.com/


 
121 

 

 

Sofyan, M., 2016. Analisa Kepuasan Masyarakat Kota dan Kabupaten Mojokerto 

Terhadap Proyek Pengendalian Banjir Perkotaan Dengan Metode 

Importance Performance Analysis. Jurnal Eksekutif 13(2): 320-329 

 

Sugiyono. 2015. Statistika untuk Penelitian. Cetakan Ke-26. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan Ke-

22 . Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Cetakan Ke-25. Bandung: 

Alfabeta. 

Syaifullah, I.G.P.S. Wijaya dan A.Y. Husodo. 2018. Sistem Informasi Kepuasan 

Layanan Administrasi Akademik Berbasis IPA (Importance Performance 

Analysis) Studi Kasus Fakultas Teknik Universitas Mataram. Jurnal Ilmu 

Komputer dan Teknik Informatika 2(1): 37-43. 

Syukri, S.H.A. 2014. Penerapan Customer Satisfaction Index (CSI) Dan Analisis 

Gap Pada Kualitas Pelayanan Trans Jogja. Jurnal Ilmiah Teknik Industri 

13(2): 103-111. 

Tjiptono, Fandy. 2000. Prespektif Manajemen Dan Pemasaran Kontemporer. 

Yogyakarta: ANDI.  

Tjiptono, Fandy. 2005. Prinsip-prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: ANDI. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999. Jasa Konstruksi. 7 

Mei 1999. Nomor 54. Jakarta 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Jasa Konstruksi.12 

Januari 2017. Jakarta 

Widodo, M.S. dan J.Sutopo. 2018.  Metode Customer Satisfaction Index (CSI) 

Untuk Mengetahui Pola Kepuasan Pelanggan Pada E-Commerce Model 

Business to Customer. Jurnal Informatika 4(1): 38-45. 

Williams, P., N.J. Ashill, E. Naumann and E. Jackson. 2015. Relationship quality 

and satisfaction: Customer-perceived success factors for on-time 

projects. International Journal of Project Management 33(8): 1836-

1850. 

Yudelvia, F. 2014. Analisis RIsiko Penawaran Underestimate Terhadap Kualitas 

Proyek Konstruksi Gedung Di Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Bung 

Hatta 4(3) 

 

Yuwono, B.E. 2006. Pengembangan Model Pengaruh Interaksi Faktor Kunci 

Terhadap Kesuksesan Proyek Rancang Bangun di Indonesia. Disertasi. 

Program Studi Doktor Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. 

Bandung. 


