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Adanya Keppres No. 80 tentang Pengadaan barang/jasa menciptakan iklim persaingan sehat 
dalam pelaksanaan keberhasilan sistem pengadaan jasa konsultansi. Adanya peraturan baru ini juga 
akan mempengaruhi harga penawaran yang diberikan oleh konsultan sehingga perlu dikaji seberapa 
besar pengaruhnya terhadap harga penawaran. Penelitian ini mengambil judul PENGARUH 
KEPPRES NO. 80 . TERHADAP KEBERHASILAN SISTEM PENGADAAN JASA KONSULTAN 
DI KOTA SEMARANG 
Adapun variable independen yang diteliti meliputi: a) pra perencanaan pemilik pekerjaan; b) faktor 
yang berpengaruh terhadap proses seleksi umum; c) faktor dukungan ahli; d) fikor kualitas, dan; e) 
faktor dari dasar penentuan. Sedangkan variable independennya adalah keberhasilan perencanaan 
sistem pengadaan jasa konsultan di Semarang berdasarkan keppres 80. 
Populasi penelitian ini adalah jasa konsultan yang ikut serta berperan dalam sistem pengadaan di kota 
Semarang. Data primer diambil dengan menggunakan kuesioner, sehingga diuji dulu validitas dan 
reliabilitasnya. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan Program SPSS 
Versi 16. 
Bedasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa variabel pra perencanaan pemilik pekerjaan 
mempunyai nilai sebesar 56,5%, faktor yang berpengaruh terhadap proses seleksi umum sebesar 
12%, faktor dukungan ahli sebesar 9,7%, faktor kualitas sebesar 15,7 % dan faktor dari dasar 
penentuan sebesar 6,7% dengan konstanta sebesar -73%. 
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk semua indicator diatas nilai r tabel 
menunjukan bahwa indikator yang dipergunakan daiam penelitian ini adalah valid. Hasil uji 
reliabilitas memberikan nilai Cronbach Alpha diatas 0,6 yang menunjukkan bahwa rangkaian 
kuesioner yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Hasil asumsi klasik menunjukkan 
bahwa model yang dipergunakan layak dan terbebas dari gangguan. Uji hipotesis menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Uji simultan memberikan hasil terdapat pengaruh yang 
signifikan secara simuitan. 
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