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Adanya Keppres No. 80 tentang Pengadaan Jasa Pemborongan menciptakan iklim persaingan 

sehat dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan. Adanya peraturan baru ini juga akan 
mempengaruhi harga penawaran yang diberikan oleh kontraktor sehingga perlu dikaji seberapa besar 
pengaruhnya terhadap harga penawaran. 

Populasi penelitian adalah jasa pemborong yang ikut serta pelelangan di Kota Semarang. 
Sampel ditentukan sebanyak 75 responden. Data primer diambil dengan menggunakan kuesioner, 
sehingga diuji dulu validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Analisis data menggunakan analisis 
regresi linear berganda dengan Program SPSS Versi 14. 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk semua indikator di atas nilai r tabel 
(0,230) yang menunjukkan bahwa indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid. 
Hasil uji reliabilitas memberikan nilai Cronbach Alpha di atas 0,6 yang menunjukkan bahwa 
rangkaian kuesioner yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Hasil uji asumsi klasik 
menunjukkan bahwa model yang dipergunakan layak dan terbebas dari gangguan. Uji hipotesis 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pra Konstruksi Pemilik terhadap 
Kesesuaian Harga Penawaran yang ditunjukkan dengan t hitung sebesar 2,259 (> t tabel = 2,00); 
terdapat pengaruh yang signifikan antara Proses Pelelangan terhadap Kesesuaian Harga Penawaran 
dengan t hitung sebesar 2,143 (> t tabel = 2,00); terdapat pengaruh yang signifikan antara Dukungan 
Kontraktor Spesialis terhadap Kesesuaian Harga Penawaran yang ditunjukkan dengan t hitung sebesar 
2,546 (> t tabel = 2,00); terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Perangkat Bantu terhadap 
Kesesuaian Harga Penawaran dengan t hitung sebesar 2,075 (> t tabel = 2,00); terdapat pengaruh yang 
signifikan antara Dasar Penentuan Harga Satuan terhadap Kesesuaian Harga Penawaran dengan t 
hitung sebesar 2,150 (> t tabel = 2,00). Uji simultan memberikan hasil terdapat pengaruh yang 
signifikan secara simultan antara Pra Konstruksi Pemilik, Proses Pelelangan, Dukungan Kontraktor 
Spesialis, Kualitas Perangkat Bantu dan Dasar Penentuan Harga Satuan terhadap Kesesuaian Harga 
Penawaran dengan F hitung sebesar 25,372 (> F Tabel = 2,13). 
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