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Penelitian ini mcrupakan studi kasus pada PT. Adhi Karya Semarang, yang dilatarbelakangi oleh 
pengamatan penulis terhadap permasalahan estimasi yang sering dialami perusahaan jasa konstruksi, 
dimana darnpak dari kesalahan perhitungan estimator sangat berpengaruh terhadap kemenangan tender 
dan laba/rugi perusahaan. 
 
PT. Adhi Karya Semarang dalam pelaksanaan tender seringkali rnendapatkan rangking pertama dari 
beberapa peserta tender. Namun dengan metode perhitungan yang sama, untuk estimasi pelaksanaan sub 
bidang yang berbeda pada akhir proyek sering terjadi: 
– untuk sub Bidang “Perumahan, Permukiman, Gedung, dan Pabrik, perusahaan sering merugi atau 

under estimate, 
–  untuk sub Bidang "Jalan, embatan, dan Pengairan", cukup akurat dan perusahaan mendapatkan laba 

sesuai dengan estimasi, bahkan dapat melebihi. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk: menentukan variabel-variabel yang menyebabkan kesalahan hitung 
estimator; menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap kesalahan hittung estimator; 
mengetahui apakah ada perbedaan variabel penyebab kesalahan hitung ditinjau dari sub bidang 
"Perumahan, Permukiman, Gedung, dan Pabrik" dengan sub bidang "Jalan, Jembatan, dan Pengairan", 
serta mengetahui apakah ada perbedaan persepsi terhadap variabel-variabel penyebab kesalahan hitung 
estimator menurut jabatan, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan responden. 
 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 tahapan, yang masing-masing bersifat eksploratif dan analitis. 
Pada pengumpulan data final didapatkan 32 variabel penyebab kesalahan hitung estimator yang dapat 
dikelompokkan ke dalam 5 klasifikasi, dimana secara statistik variabel yang paling berpengaruh terhadap 
kesalahan hitung estimator untuk sub bidang "Perumahan, Permukiman, Gedung, dan Pabrik" adalah 
detail yang tidak jelas (mean = 5,36 dan deviasi standar = 0,72), dan untuk sub bidang "Jalan, Jembatan, 
dan Pengairan" adalah ketidaktepatan penaksiran metode pelaksanaan (mean = 5,20 dan deviasi standar = 
0,85). 
 
Secara umum, tidak ada perbedaan variabel peny:,bab kesalahan hitting estimator ditinjau dari sub bidang 
"Perumahan, Permukiman, Gedung dan Pabrik" dengan sub bidang "Jalan, , Jembatan, dart Pengairan". 
Namun, untuk variabel "detail yang tidak jelas" ternyata ada perbedaan secara nyata dengan signifikansi 
sebesar 0,019 (kurang dari 0,05).  
 
Sementara itu, didapatkan pula bahwa secara umum tidak ada perbedaun persepsi yang s ignifikan 
terhadap variabel penyebab kesalahau hitung estimator menurut jabatan, pengalaman kerja, maupun 
tingkat pendidikan responden, kecuali untuk beberapa variabel tertentu.  
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