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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam upaya untuk mendapatkan proyek, baik proyek pemerintah maupun 

proyek swasta, perusahaan kontraktor hampir selalu dihadapkan dengan proses 

pelelangan atau tender. Pada proyek pemerintah, dengan adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, proses pelelangan saat ini sudah mulai menggunakan 

sistem melalui jaringan internet yang disebut dengan sistem Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE). Sementara pada proyek swasta, tender biasanya 

dilakukan dengan pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas. Perusahaan 

kontraktor yang mengikuti tender kemudian diberikan dokumen tender. Di dalam 

dokumen tender terdapat lampiran daftar kuantitas atau Bill Of Quantity (BOQ) 

yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga penawaran.  

Dalam perhitungan biaya proyek terdapat beberapa jenis biaya yaitu biaya 

langsung (material, tenaga kerja, peralatan) dan biaya tak langsung (overhead, 

biaya tak terduga). Harga penawaran yang diajukan adalah penjumlahan biaya 

langsung dan biaya tak langsung dengan sejumlah nilai nominal tertentu yang 

disebut dengan markup atau profit. Pada saat menentukan harga penawaran, 

kontraktor harus menyesuaikan tingkat profit yang diajukan tidak terlalu rendah 

sehingga cukup secara bisnis bagi perusahaannya, dan tingkat profit tersebut tidak 

terlalu tinggi sehingga dapat diterima oleh pemilik proyek. Dua kondisi yang 

berlawanan ini berlangsung dalam waktu yang sama, menyebabkan kontraktor 

akan kesulitan untuk menentukan harga penawaran yang terbaik, sehingga hal ini 

harus diatasi dengan stategi yang tepat . 

Menurut Mochtar (2008) dalam menentukan harga penawaran terdapat 

tiga strategi konvensional yaitu Cost-Based Pricing yaitu harga ditetapkan 

berdasarkan estimasi biaya, market based pricing yaitu penetapan harga 

berdasarkan kondisi pasar, dan hybrid pricing yaitu harga penawaran dibuat 

dengan rincian biaya yang disesuaikan dengan kisaran harga pasar yang terpantau. 

Pada masing-masing strategi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. 
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Misalnya, pada strategi Cost-Based Pricing harga yang ditawarkan dipengaruhi 

oleh ketelitian dalam menghitung gambar dan spesifikasi. Pada strategi market 

based pricing harga yang diajukan dipengaruhi oleh kondisi pasar yang terpantau 

saat itu. Dan pada hybrid pricing dipengaruhi oleh kebijakan penetrasi ataupun 

kebijakan skimming yang akan diambil perusahaan kontraktor. 

Selain terdapat faktor yang mempengaruhi, pada penggunaan strategi 

harga penawaran ini harus juga diperhatikan faktor-faktor risiko yang dapat 

ditimbulkan masing-masing strategi. Faktor – faktor risiko yang diperhitungkan 

dalam strategi Cost-Based Pricing antara lain dapat terjadi kesalahan dalam 

menghitung gambar dan spesifikasi, terjadinya kenaikan harga produk, dan 

sebagainya. Faktor risiko yang diperhitungkan dalam strategi market based 

pricing adalah profit yang dihasilkan tidak dapat ditetapkan secara pasti, dan 

biaya pelaksanaan melampaui harga penawaran yang telah diajukan, dan 

sebagainya. Sementara pada strategi hybrid pricing faktor risiko yang perlu 

diperhatikan antara lain pada kebijakan skimming dan pada kebijakan penetrasi 

yang sangat berisiko. 

Dari permasalahan tersebut diatas, dilakukan penelitian untuk mengetahui 

strategi harga penawaran pada proyek konstruksi dengan memperhitungkan faktor 

risiko. Dengan mengambil studi kasus pada kontraktor-kontraktor yang berada di 

Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada responden yang merupakan staf pada perusahaan kontraktor dengan 

kualifikasi M1 dan M2 yang tergabung dalam GAPENSI Kota Denpasar  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diruaikan, maka diperoleh rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Strategi apakah yang paling sering digunakan oleh kontraktor dalam 

menentukan harga penawaran proyek konstruksi?  

2. Faktor apakah yang paling mempengaruhi pada masing-masing strategi harga 

penawaran proyek konstruksi?  
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3. Faktor risiko apakah yang paling diperhitungkan pada masing-masing strategi 

harga penawaran proyek konstruksi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui strategi yang paling sering digunakan oleh kontraktor 

dalam menentukan harga penawaran proyek konstruksi. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi pada masing-masing 

strategi harga penawaran proyek konstruksi. 

3. Untuk mengetahui faktor risiko yang paling diperhitungkan dalam masing-

masing strategi penetapan harga penawaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai bahan masukan untuk perusahaan 

kontraktor dalam mengajukan penawaran yang kompetitif agar memperoleh 

keuntungan optimum dalam tender proyek. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Strategi harga penawaran yang diteliti adalah strategi cost-based pricing, 

market-based pricing, dan hybrid pricing. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada kontraktor yang berada di Kota Denpasar. 

3. Penelitian dilakukan pada kontraktor-kontraktor dengan kualifikasi M1, dan 

M2 yang tergabung dalam anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional 

Indonesia (GAPENSI) Tahun 2015. 

4. Responden penelitian adalah pihak yang terkait dalam penentuan strategi 

harga penawaran, memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, dan 

berpendidikan minimal SMA/SMK/STM. 



4 

 

5. Penelitian ini dibatasi hanya pada identifikasi faktor risiko yang 

diperhitungkan dalam menetukan harga penawaran tanpa melakukan 

manajemen terhadap faktor risiko tersebut. 

6. Metode analisis yang digunakan adalah statistik non parametrik dengan 

bantuan program SPSS 20 for windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


