
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Dalam menentukan kontraktor pemilik proyek biasanya tertarik 

oleh harga penawaran yang terendah, padahal hal itu tidak selalu memberi 

jaminan terhadap kualitas pekerjaan yang baik. Hal ini disebabkan karena 

salah dalam perhitungan harga, kurang mengerti / menguasai syarat-syarat 

teknis dan lain-lain. Untuk itu diperlukan evaluasi penawaran yang 

memberikan gambaran yang cukup terperinci mengenai penawaran 

masing-masing peserta. 

Setelah meneliti kembali dokumen pelaksanaan perluasan dan 

pembangunan gedung Kantor Bersama Samsat Kota Sukabumi yang 
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dibangun pada tahun anggaran 2004 dan berkonsultasi dengan pihak yang 

terkait seperti konsultan perencana dan konsultan pengawas yang ikut 

dalam proses pembangunan ini, tercatat ada beberapa masalah yang timbul 

baik kecil maupun besar yang sifatnya teknis dan administratif, walaupun 

permasalahan tersebut tidak mengganggu kualitas fisik bangunan tersebut. 

Permasalahan proses pengadaan ini yang menjadi dasar penelitian 

tugas akhir, sehingga penulis mengambil judul : “Proses Penentuan 

Kontraktor Pada Proyek Kantor Bersama Samsat Kota Sukabumi” 

 

1.2  Maksud dan Tujuan 

Melakukan analisis terhadap proses penentuan kontraktor pada 

proyek Kantor Bersama Samsat Kota Sukabumi, sehingga dapat diketahui 

apakah proses pengadaan tersebut sesuai aturan yang berlaku dengan 

acuan yang dipakai pada proyek tersebut.  

 

1.3  Ruang Lingkup Pembahasan 

Mengingat luasnya masalah yang mungkin dihadapi dalam suatu 

pengadaan kontraktor maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup 

pembahasan. 

Proses pengadaan kontraktor dalam tugas akhir ini hanya mengacu 

pada “Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah” seperti halnya yang 

dilakukan oleh panitia proyek Kantor Bersama Samsat Kota Sukabumi.  
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1.4  Sistematika Penulisan 

Adapun bentuk penulisan ini disusun dalam sistematika sebagai 

berikut:  

 

BAB 1 Pendahuluan 

 Membahas mengenai latar belakang penelitian, maksud dan tujuan, 

identifikasi dan pembatasan masalah, serta sistematika penulisan.  

BAB 2 Tinjauan Pustaka 

 Merupakan studi pustaka dari beberapa sumber yang berhubungan 

dengan evaluasi penawaran pada proses penentuan penyedia 

barang/jasa.  

BAB 3 Studi Kasus 

 Dibahas mengenai data umum proyek, tata cara lelang, 

permasalahan yang terjadi di dalam proses pengadaan.  

BAB 4 Analisis Masalah  

 Menganalisis tentang ketentuan sistem pengadaan, pemilihan calon 

rekanan, dan penetapan kontraktor pemenang lelang.  

BAB 5 Kesimpulan Dan Saran 

 Berisikan kesimpulan dari tugas akhir dan saran unuk proses 

penelitian selanjutnya.  
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