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Estimasi biaya proyek merupakan hal yang sangat penting bagi kontraktor dalam 

menghadapi pratender kareria memberikan indikasi besarnya biaya konstruksi pada tahap awal 
proyek dan untuk mengajukan penawaran jasa konstruksi yang menjadi syarat utama bagi 
Kontraktor Jasa Konstruksi. 

 
Objek penelitian dalam tesis ini adalah Kontraktor Jasa Konstruksi di Kabupaten 

Semarang yang meliputi kualifilcasi K3, K2, Kt, Ml dan M2, Pengambilan sampel berdasarkan 
nomogram Harry King, dengan tingkat kepercayaan sampel terhadap populasi sebesar 95 % 
atau tingkat kesalahan 5 %. Uji hipotesis meliputi variabelvariabel : estimasi biaya 
(independen), pemenangan lelang (dependent), keahlian manajer (moderating), dan kreativitas 
manajer (intervening). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 7alur (path) dan analisis 
regresi ganda. Seda.ng hubungan antara variabel-variabel : rencana anggaran biaya, rencana 
anggaran pelaksanaan, dan kemampuan finansial, dianalisis menggunakan korelasi parsial dan 
analisis regresi ganda. 

 
Berdasarkan analisis didapatkan bahwa: estimasi biaya, kreativitas manajer, keahlian 

manajer merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenangan lelang, berhubungan baik 
secara langsung atau tidak langsung. Peranan kreativitas manajer dalam memperoleh 
pemenangan lelang pengaruhnya sangat kecil, sedangkan keahlian manajer mempunyai 
peranan cukup besar dalam pelelangan proyek jasa konstruksi. Semakin tinggi keahlian 
manajer maka peluang dalam memenangkan lelang akan semakin besar. Peranan perencanaan 
anggaran biaya dan kemampuan finansial secara bersama-sama hanya berpengaruh sebesar 
10,2% pada rencana anggaran pelaksa.naan, sedangkan 89,8 % sisanya dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain. 

 
Informasi penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kontraktor Jasa 

Kontruksi di Kabupaten Semarang dalam mendapatkan pekerjaan melalui tender / lelang, 
khususnya dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan yang makin ketat dalam 
mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi. Akhimya atas dasar penelitian ini, peneliti 
menyarankan bahwa kemampuan estimasi biaya atau estimator Kontraktor Jasa Konstruksi 
perlu ditingkatkan secara prafesional, hal ini untuk mengimbangi kea.hlian manajer dalam 
memperoleh proyek. Berdasarkan hal tersebut proses pelelangan dalaxn pelaksanaan tender 
proyek jasa konstruksi perlu dilakukan secara profesional dan transparan. 
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