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BAB I                                                                                    

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Kota Batam adalah salah satu kota yang bearada di Provinsi 

Kepulauan Riau yang perekonomian yang sedang berkembang pesat. 

Kemajuan dan perkembangan perekonomiannya tidak lepas dari peran 

pemerintah dalam menyukseskan program untuk membangun Kota Batam 

lebih baik. Salah satu program yang disusun pemerintah yaitu 

pembangunan infrastruktur.  

  

 Banguan infrastruktur sendiri yaitu proses pembangunan berupa 

pembangunan jembatan, pembangunan bangunan tempat tinggal, 

pembangunan jalan maupun pembangunan tempat wisata dan hiburan. 

Untuk memenuhi semua pembangunan tersebut perlu adanya seseorang 

maupun sebuah perusahaan yang mendukung dalam pembangunan 

tersebut. Pemerintah dan juga perusaha yang nantinya dalam mendukung 

program tersebut perlu adanya sebuah kerja sama dalam sebuah proyek. 

  

 Menurut Ervanto (2005) “Proyek merupakan semua perencanaan 

pelaksanaan pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal 

perencanaan hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan 

proyek secara tepat waktu, biaya maupun mutu bangunan”. proyek tidak 
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akan berjalan jika tidak ada perusahaan yang berada didalam proyek, maka 

dari itu perlu adanya sebuah pihak ketiga dalam menentukan perusahaan 

melakukan proyek tersebut. Pihak ketiga tersebut berupa proses 

pelelangan. 

 

 Pelelangan menurut Peraturan Lembaga no 18 tahun 2018 “lelang 

merupakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang kegiatan pengadaan 

yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang 

biayanya telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang melakukan 

proses pengerjaan proyek dari identifikasi bahan material yang digunakan 

dalam proyek hingga proses berakhirnya pembangunan dengan ditandai 

oleh serah terima surat hasil pekerjaan proyek itu” tujuan diadakannya 

sebuah pelelangan adalah agar pelaksanaan yang dilakukan secara Efisien, 

Efectif, Transparan dan terbuka, adil dan Akuntabel. 

 

 Dalam menentukan pemenang dalam sebuah tender, pengawas 

menentukan terlebih dahulu proyek apa yang akan di bangun beserta harga 

yang diperlukan untuk membangun dari awal menentukan material hingga 

selesai pembangunan tersebut. Setelah menentukan proyek dan harga para 

perusahaan bertugas menawarkan harga kepada pemerintah untuk 

mendapatkan proyek tersebut. Untuk memenangkan sebuah tender 

perusahaan perlu adanya strategi dalam mendapatkan proyek tersebut, 
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strategi yang digunakan oleh perusahaan menggunakan 3 strategi yaitu 

Friedman, Ackoff & Sasieni dan Gates. 

 

 Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk meneliti 

dengan 3 metode strategi Friedman, Ackoff & Sasieni dan Gates  dapat 

dijadikan alternatif perusahaan Batam untuk memenangkan sebuah proyek 

di tender. Penelitian ini dilakukan di Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) Kota Batam yang merupakan sistem layanan 

pengadaan yang dibuat pemerintah untuk melakukan pelelangan berbasis 

internet. Penulis menuliskan hasil penelitiannya dalam skripsi berjudul 

“ANALISA HARGA KONTRAKTOR PADA TENDER DENGAN 

PEMODELAN FRIEDMAN, ACKOFF & SASIENI DAN GATES 

(Studi Kasus : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota 

Batam” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan Latar Belakang, permasalahan yang belum 

diketahui adalah nilai Mark Updan juga Probabilitas menang yang 

dihasilkan dalam proses pelelangan dengan pendekatan metode statistik 

dan juga pendekatan strategi penawaran sebagai alternatif. Maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah dengan menggunakan Pendekatan Strategi Penawaran 

sebagai alternatif dalam menentukan nilai Mark Up jika  
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menggunakan Friedman Method, Gates Method, dan  Ackoff & 

Sasieni?. 

b. Apakah dengan menggunakan Pendekatan Statistik sebagai 

alternatif dalam menentukan nilai Probabilita menang jika 

menggunakan Multi Discrete Distribution, Multi Normal 

Distribution, Single Normal Distribution?. 

c. Metode apakah yang dijadikan sebagai alternatif untuk menentukan 

nilai mark up?. 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Tujuan diadakannya sebuah penelitian yaitu untuk mengetahui 

metode apa yang digunakan untuk menentukan nilai probabilitas dan juga 

Mark Up dalam pelelangan sebuah proyek. 

 

1.4  Ruang Lingkup  

 Penelitian ini bersifat deskritif analitik dengan menggunakan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai kasus studi dalam 

penelitian ini. Data yang di pergunakan merupakan data yang telah 

terdaftar dan proyeknya telah dinyatakan telah selesai melakukan 

pelelangan yaitu dari tahun 2017 sampai 2018. Pelelangan ini memiliki 

begitu banyak perusahaan yang mengikuti pelelangan, maka dari itu 

penulis meminimalisir jumlah perusahaan yang diikut sertakan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 3 perusahaan di masing masing proyek 
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dengan ketentuan minimal harga penawaran perusahaan sebesar Rp. 

300,000,000.  

 Pengambilan data yang digunakan sebagai bagian acuan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan PERPRES No. 16 Tahun 2018,  LKPP No. 8 Tahun 

2018, dan juga beberapa materi yang telah di kumpulkan berbagai sumber yang 

nantinya akan dicantumkan juga keaslian pemiliknya di lembar daftar pustaka.  
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