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BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pengadaan di Indonesia Sesuai Peraturan Yang Berlaku

Sistem pengadaan jalan dan jembatan di Indonesia sampai saat ini sesuai dengan peraturan

berlaku dibagi menjadi dua:

1. Pengadaan swakelola

2. Pengadaan kontraktual

Kedua sistem pengadaan tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain. Dalam beberapa

kasus, pekerjaan desain, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan dengan pengadaan

kontraktual, namun untuk pemeliharaannya dilakukan secara swakelola.
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Gambar 2-1 Sistem Pengadaan Bidang Jalan dan Jembatan

Sumber: Naskah Ilmiah Model Sistem Pengadaan Untuk Pembangunan Jalan, 2014
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2.1.1 Sistem Pengadaan Swakelola

Jenis pekerjaan swakelola yang memiliki hubungan dengan bidang jalan dan jembatan

berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 meliputi:

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan

kemampuan teknis sumber daya manusia;

2. Pekerjaan dimana operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat

setempat;

3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati

oleh penyedia barang/jasa;

4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu,

sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan

ketidakpastian dan resiko yang besar;

5. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk

pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia

barang/jasa; dan

6. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di

laboratorium dan pengembangan sistem tertentu.

Berdasarkan peraturan tersebut, sistem pengadaan swakelola dapat digunakan pada pekerjaan

tunggal atau integrasi selama memenuhi syarat-syarat keenam poin di atas. Swakelola dapat

dilakukan pada pekerjaan tunggal yang terdiri dari desain, pelaksanaan, pemeliharaan, dan

pengawasan. Selain itu juga swakelola dapat dilakukan pada pekerjaan yang terintegrasi.

2.1.2 Sistem Pengadaan Kontraktual Tradisional (Design-Bid-Build)

Design-bid-build yang lazim juga disebut sebagai design tender atau traditional method

merupakan salah satu metode kontrak yang umum dan masih banyak digunakan dalam

proyek-proyek konstruksi termasuk bidang jalan dan jembatan hingga saat ini. Design-bid-

build memiliki beberapa aspek substansial yang berbeda dengan metoda design-build. Metode

tender tradisional ini melibatkan tiga pihak yang berbeda, yaitu:
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1. Owner (Pemilik Pekerjaan)

Dalam hal ini owner bertanggung jawab dalam penyediaan proyek, menyiapkan kontrak

kerja dengan konsultan maupun kontraktor pelaksana yang ditunjuk, serta membayar jasa

konsultan dan kontraktor pelaksana.

2. Design Team/Designer

Berupa konsultan perencana maupun arsitek, dapat berupa pembuat spesifikasi, engineers,

perusahaan interior desain, quantity surveyors, serta konsultan arsitek lainnya. Design

team bertanggung jawab dalam merencanakan, menggambar, membuat spesifikasi teknis,

serta dokumen kontrak untuk proses tender pelaksanaan fisik pekerjaan, disamping

memberikan bantuan administratif dan teknis kepada owner dalam proses tender, dimana

design team menjembatani owner dengan calon pelaksana pekerjaan untuk

menginterpretasikan desain yang dibuat oleh design team.

3. Building team/Builder

Dalam hal ini adalah kontraktor maupun sub-kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan

pekerjaan konstruksi. Kontraktor pelaksana bertanggung jawab dalam hal penyediaan

tenaga kerja, material, peralatan secara profesional untuk menyelesaikan proyek

berdasarkan dokumen kontrak yang sudah disepakati dengan pemilik pekerjaan (owner).

Kontraktor juga harus mengorganisir dan membuat jadwal terhadap beberapa sub-

kontraktor yang terlibat, termasuk pembayaran tenaga kerja, material, peralatan, dan sub-

kontrak dalam proyek tersebut. Kadangkala owner juga menunjuk konsultan pengawas

untuk membantu owner dalam hal mengawasi jalannya proyek.

Gambar 2-2 Hubungan Kerja dalam Sistem Pengadaan Design-Bid-Build

Sumber: Design Build Institute of America, 2015
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Dari gambar diatas dapat diihat bahwa pengguna jasa mempunyai hubungan langsung (ikatan

kontrak) dengan masing masing konsultan dan kontraktor. Konsultan dan kontraktor tidak

mempunyai hubungan secara langsung, tetapi dalam hal ini konsultan membantu kontraktor

dalam hal mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor, termasuk mengevaluasi

laporan kontraktor terkait dengan pembayaran dan lain sebagainya.

Dalam prakteknya, sistem pengadaan design-bid-build memiliki kelebihan dan kelemahan.

Beberapa kelebihan yang dimiliki meliputi:

1. Merupakan sistem penyelesaian yang lazim digunakan

Karena sistem pengadaan ini adalah salah satu metode yang paling dikenal, banyak

perusahaan konstruksi yang telah mengadopsi metode ini dan telah berhasil

melaksanakannya.

2. Menghasilkan penawaran terendah

Penawaran terendah biasanya menjadi pemenang, tergantung kepada aturan main pemilik

proyek dalam suatu proses tender, dimana dalam hal ini berarti pemilik proyek akan

membayar kontraktor dengan nilai yang cukup kompetitif untuk proyek tersebut.

Sementara itu, kontraktor yang mengajukan tawaran biasanya merasa lebih nyaman

dengan marjin keuntungan yang telah diperhitungkan dalam proyek ini.

3. Penawaran yang kompetitif

Proses ini memungkinkan terjadinya penawaran yang kompetitif. Ketika proyek

diumumkan oleh pemilik pekerjaan, banyak kontraktor yang ambil bagian dan ikut serta

dalam proyek ini. Hal ini akan mengarah pada penawaran terendah, dimana kontraktor

mungkin akan mengambil presentase keuntungan yang lebih rendah untuk mengamankan

proyek.

4. Dokumen tender yang dihasilkan cukup lengkap dan detail termasuk spesifikasi teknis,

rencana anggaran biaya, hingga gambar detail. Dengan pekerjaan yang direncanakan

dengan baik, maka jadwal pelaksanaan fisik pekerjaan dapat dibuat se-realitis mungkin,

serta perhitungan harga disusun sesuai dengan gambar detail yang telah dibuat.

5. Pengendalian mutu relatif lebih rendah karena perencanaan yang sudah detail.
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Disamping kelebihan-kelebihan tersebut, sistem pengadaan design-bid-build juga memiliki

beberapa kelemahan berupa:

1. Berpotensi terjadinya perselisihan antara konsultan dan kontraktor pelaksana. Adakalanya

konsultan dan kontraktor tidak sependapat dengan aspek-aspek yang tertuang dalam

kontrak, sehingga turut melibatkan pemilik proyek dalam konflik dan ketidakpastian.

2. Proyek yang menggunakan sistem pengadaan ini membutuhkan waktu yang cukup

panjang, mengingat proses penunjukan masing-masing peserta baik konsultan maupun

kontraktor dilaksanakan terpisah.

3. Kecil kemungkinan dapat dilaksanakan konstruksi dengan sistem fast track, karena suatu

pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sampai ditandatanganinya kontrak tersebut.

4. Berpotensi terjadinya perubahan pekerjaan yang signifikan (change order). Bagi

kontraktor mungkin menjadi kesempatan untuk menambah biaya, namun bagi pemilik

pekerjaan akan menjadi masalah akibat keterbatasan biaya pelaksanaan.

5. Berpotensi terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan (schedule slippages) yang

akan menimbulkan biaya tambahan bagi pemilik pekerjaan.

2.1.3 Sistem Pengadaan Kontraktual Design-Build (Rancang-Bangun)

Design-Build atau sistem pengadaan rancang-bangun sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru

dalam dunia konstruksi termasuk bidang jalan dan jembatan. Pada abad pertengahan telah

dikenal konsep serupa yaitu master builder. Istilah master builder berarti menguasai

pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahapan proyek konstruksi dari

konsep sampai dengan pengoperasiannya, dengan figur pusat seorang ahli arsitek atau teknik

sipil yang mampu melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi seorang diri, mulai dari proses

inisiasi sampai dengan penyelesaian proyek. Master builder memegang peranan penting

karena pemilik pekerjaan memberikan penguasaan penuh terkait dengan pelaksanaan

pekerjaan, termasuk kegagalan, keterlambatan, serta perubahan pekerjaan.

Konsep master builder tidak berlangsung lama, karena konstruksi menjadi lebih kompleks dan

masyarakat menghendaki spesialisasi. Kompleksitas suatu proyek melampaui kemampuan

individual tunggal, sehingga akhirnya individu tunggal digantikan oleh adanya organisasi.
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Mekanisme organisasi lambat laun mencoba untuk memaksimalkan kecakapan dan

pengalaman semua pelaku dalam suatu proyek konstruksi. Design-build (rancang-bangun)

adalah contoh kolaborasi rancangan dan konstruksi yang lambat laun menjadi satu sistem

pengadaan.

Di USA, selama hampir 20 abad, konsep rancang-bangun telah diklasifikasikan sebagai

metode konstruksi non-tradisional. Bagaimanapun, konsep rancang-bangun dengan cepat

menjadi bentuk penyelesaian proyek yang paling disukai, dimana meningkat dengan pesat dari

semula hanya sekitar 5% untuk pembangunan proyek non-residential di tahun 1985, menjadi

40% pada saat ini. Design Build Institute of America memproyeksikan pengembangan proyek

non-residential di USA akan mencapai 50% dengan menggunakan sistem rancang-bangun.

Pelaksanaan pekerjaan dengan sistem rancang-bangun hampir memiliki konsep yang sama

dengan proyek engineering, procurement and construction (EPC), dimana suatu proyek

dilaksanakan oleh kontraktor dengan ruang lingkup tanggung jawab penyelesaian pekerjaan

meliputi studi desain, pengadaan material, dan konstruksi, serta perencanaan dari ketiga

aktivitas tersebut. Pemilik memberi kepercayaan kepada kontraktor untuk menyediakan

proyek mulai dari tahap desain enjiniring (engineering), melakukan pengadaan (procurement)

material dan peralatan, melaksanakan konstruksi (construction), serta melakukan testing dan

commissioning hingga fasilitas yang telah dibangun dapat menghasilkan suatu performansi

atau produk tertentu dengan spesifikasi teknis yang dihendaki pemilik pekerjaan (owner).

Tanggung jawab kontraktor menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis dan

performansi yang ditetapkan oleh pemilik pekerjaan.

Secara garis besar sistem pengadaan rancang-bangun dapat didefinisikan sebagai suatu

pengadaan dengan sistem satu kontrak antara pemilik proyek (owner) dengan sebuah tim

pelaksana konstruksi (design builder) yang bertanggung jawab melaksanakan proses

perancangan dan konstruksi sekaligus secara efisien. Rancang-bangun lebih sederhana dan

simpel dalam proses, bila dibandingkan dengan metode tradisional atau dikenal dengan

design-bid-build, dimana proses desain dan pelaksanaan konstruksi secara jelas terpisah oleh

kontrak pekerjaan.
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Beberapa aspek penentu dalam penyelenggaraan pekerjaan rancang bangun meliputi:

1. Tanggung jawab tunggal yang diberikan oleh pengguna jasa kepada pelaksana pekerjaan

untuk pembiayaan, penjadwalan, dan pencapaian kinerja pelaksanaan proyek secara

keseluruhan;

2. Penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat karena kolaborasi manajemen proyek untuk

menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan mengurangi masalah yang potensial;

3. Meminimalisir terjadinya perubahan pekerjaan (change order) akibat perubahan pekerjaan

yang terjadi karena desain yang tidak memperhitungkan situasi dan halangan tertentu;

4. Berpotensi terhadap kualitas pekerjaan yang lebih baik, dimana sistem pengadaan rancang-

bangun memenuhi kebutuhan terhadap kinerja ketimbang persyaratan perencanaan

minimum;

5. Mengurangi terjadinya resiko bagi pemilik pekerjaan, dimana pelaksana pekerjaan rancang

bangun telah mengasumsikan resiko untuk diselesaikan;

6. Pengurangan beban administrasi. Fokus utama tetap pada proyek secara keseluruhan,

bukan pada fungsi terpisah;

7. Berpotensi dalam penghematan biaya, dimana tim yang terpadu akan dapat melaksanakan

solusi dan pemecahan suatu masalah dengan efisien dan inovatif; serta

8. Lebih sedikit tuntutan hukum. Pemilik pekerjaan (owner) dapat mengurangi atau bahkan

menghilangkan tuntutan hukum dengan celah garansi yang tertutup.

Dari aspek-aspek penentu diatas, Toni Alam (2011) menyimpulkan secara ringkas keuntungan

dan kerugian dari penyelenggaraan pekerjaan dengan sistem pengadaan rancang-bangun

sebagai berikut:

1. Keuntungan

a. Tanggung jawab tunggal

Pelaksana pekerjaan melaksanakan desain sekaligus melaksanakan fisik pekerjaan,

sehingga apabila terjadi hal-hal diluar keinginan owner, maka owner dapat langsung

menindaklanjuti kepada pelaksana pekerjaan tanpa harus memilah-milah siapa yang

harus bertanggung jawab dalam hal ini, apakah desainer atau konstruktor. Pelaksana

pekerjaan mempunyai tanggung jawab tunggal terhadap kualitas, biaya, dan waktu
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pelaksanan pekerjaan, serta dapat membuat keputusan dengan cepat tanpa perlu

berkoordinasi dengan entitas lainnya seperti tim desain (arsitek) pada pelaksanaan

pekerjaan design-bid-build.

b. Kualitas

Tanggung jawab tunggal bagi pelaksana pekerjaan akan memberikan motivasi untuk

menghasilkan produk yang berkualitas dan kinerja proyek yang tepat, sehingga pemilik

pekerjaan akan diberi keyakinan bahwa dokumen perencanaan yang akan

ditanggungjawabi pelaksana pekerjaan akan diselesaikan dengan baik dengan

meminimalisir terjadinya kesalahan desain.

c. Penghematan biaya

Bagi pelaksana pekerjaan, dengan bekerja dan berkomunikasi sebagai sebuah tim, akan

dapat mengevaluasi material dan metode kerja yang efektif dan akurat, sehingga akan

meminimalisir terjadinya perubahan pekerjaan (change order). Kontrol secara

keseluruhan selama proyek akan memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan dapat

terlaksana sesuai dengan rencana, spesifikasi yang ditentukan serta waktu pelaksanaan

yang tepat, sehingga pengeluaran biaya yang tidak perlu akibat kesalahan pelaksanaan

pekerjaan tidak akan terjadi. Dengan pengalaman yang dimiliki sebagai kontraktor

pelaksana dapat memberikan rekomendasi metoda konstruksi yang lebih efisien dalam

tahap desain, sehingga dapat menghasilkan penghematan biaya konstruksi secara

keseluruhan. Hal ini tentunya juga akan memberikan keuntungan kepada owner.

d. Kecepatan waktu pelaksanaan

Bila dibandingkan dengan metode tradisional (design-bid-build), pekerjan rancang-

bangun pasti akan lebih cepat pelaksanaannya. Penghematan waktu pelaksanaan

diperoleh dari proses tender, dimana pelaksanaan tender cukup dilaksanakan sekali

saja, tanpa harus memisahkan proses tender untuk perencanaan dan proses tender

untuk pelaksanaan fisik pekerjaan seperti halnya proses dalam design-bid-build.

Disamping itu pelaksanaan fisik pekerjaan dapat dilaksanakan secara overlap dengan

proses desain, tanpa harus menunggu penyelesaian proses desain secara keseluruhan.

Konsep rancang-bangun sangat ideal untuk aplikasi teknis pelaksanaan pekerjaan

dengan sistem “fast track”. Fast track merupakan adalah strategi pelaksanaan proyek
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untuk memulai proses konstruksi sebelum rancangan desain selesai dengan tujuan

memperpendek waktu penyelesaian.

Keterkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat diselesaikan lebih cepat, akan

berkorelasi terhadap pengurangan biaya.

e. Kepastian harga

Dengan tanggung jawab tunggal diatas akan memberikan suatu kepastian terhadap

harga yang ditawarkan, karena konsep desain dilaksanakan oleh kontraktor, yang

tentunya akan menawarkan harga yang sudah pasti, sesuai dengan apa yang telah

direncanakan. Apabila ternyata dari harga dan desain rencana yang ditawarkan terdapat

penambahan harga, kontraktor tidak sepenuhnya dapat mengklaim harga tersebut,

karena sudah disepakati bersama.

f. Buildability

Sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dalam desain dan pembangunan

konstruksi, maka akan membuat bangunan konstruksi yang “buildable” lepas dari

masalah yang dimiliki oleh metode pengadaan lainnya.

g. Klaim

Klaim akan dapat diminimalisir akibat dari tanggung jawab tunggal tersebut. Pada

rancang-bangun, kesalahan desain (design error) menjadi tanggung jawab pelaksana

pekerjaan rancang-bangun, maka secara tidak langsung pelaksana pekerjaan akan

berusaha sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun

dalam proses pengerjaan proyek.

2. Kelemahan

a. Kesalahan desain

Error dalam desain dan penggambaran, menjadi kesalahan tim secara keseluruhan,

sehingga akan memberikan kerugian kepada pelaksana pekerjaan apabila terjadi

kesalahan.

b. Pengguna Jasa harus memiliki skill (termasuk soft skill) yang excellent

Hal ini sangat penting karena owner harus mampu berkomunikasi secara baik dengan

pelaksana pekerjaan dalam menterjemahkan desain yang dibuat oleh pelaksana

pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kerangka acuan,

sehingga kedepannya tidak terjadi konflik yang serius antara owner dan pelaksana
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pekerjaan. Ketika pengguna jasa kehilangan kendali untuk mengatur pelaksanaan

pekerjaan, maka kontraktor harus membuat banyak keputusan yang kadangkala tidak

dapat disetujui oleh owner.

c. Kualitas desain

Terdapat persepsi diantara sebagian arsitek, bahwa rancang-bangun bukanlah metode

pengadaan yang sesuai, dimana pekerjaan dengan kualitas desain menjadi prioritas

yang sangat tinggi.

d. Biaya desain tambahan

Jika pemilik proyek (owner) berkeinginan untuk mengambil personil independen yang

ahli sebagai penasehat dalam proses desain, sedangkan hal tersebut belum termasuk

dalam kontrak, maka pengguna jasa harus membayar biaya tambahan.

e. Inflexiblity

Terdapat ruang lingkup terbatas bagi pengguna jasa untuk melakukan perubahan sesuai

persyaratan pengguna jasa dan proposal kontraktor setelah disepakati, jika tidak maka

konsekuensi biaya akan menjadi lebih tinggi.

Gambar 2-3 Hubungan Kerja dalam Sistem Pengadaan Design-Build

Sumber: Design Build Iinstitute of America, 2015

2.2 Motivation, Opportunity and Ability Framework

Hughes (2007) mengungkapkan bahwa di dalam menentukan behavior individu dibutuhkan

suatu motivation yang dimoderasi oleh ability dan opportunity. Hal ini merupakan suatu

perwujudan dari teori asli MOA yang hanya menggunakan tiga variabel pendukung untuk

membentuk behavior. Pada tahun 1995, Olander and Thogersen mengembangkan adaptasi

teori MOA untuk menyediakan suatu metode yang memprediksi faktor berpengaruh pada
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adopsi suatu informasi. Pengembangan tersebut adalah dengan penambahan variabel intention

sebagai variabel pendukung. Hal ini merupakan penggabungan antara model MOA yang

diungkapkan oleh Olander and Thogersen (1995) dengan Theory Perceived Behavior yang

dikemukakan oleh Ajzen (1991). Hubungan antara variabel tersebut ditunjukkan dalam

gambar berikut.

Gambar 2-4 Motivation, Opportunity, and Ability Framework

Sumber: Olander and Thogersen, 1995

2.2.1 Motivation

Motivation (motivasi) adalah keinginan yang timbul sehingga mengakibatkan seseorang telah

siap, tertarik, berkeinginan, dan memiliki hasrat untuk melakukan behavior (Hallahan, 2001).

Secara fungsional, motivasi yang tinggi merepresentasikan kecenderungan atau kesiapan

untuk mengalokasikan sumberdaya kognitif untuk memproses informasi. Motivasi

menghubungkan antara keterliatan, proses kognitif, dan formasi perilaku. Individu dengan
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motivasi yang rendah mengakibatkan tantangan yang cukup banyak ketika harus dituntut

untuk melakukan suatu perilaku yang diharapkan (Hallahan, 2001).

MacInnis and Jaworski (1989) menjelaskan bahwa motivasi adalah keinginan untuk mencapai

tujuan. Pada penelitian MacInnis and Jaworski (1989) ini, tujuan terbatas pada pemrosesan

informasi tentang merek, sehingga sebagai contoh motivasi didefinisikan sebagai keinginan

konsumen atau kesiapan konsumen untuk memproses informasi tentang suatu merk pada suatu

iklan. Hal ini disimpulkan bahwa pemrosesan informasi pada motivasi adalah berhubungan

dengan konteks komunikasi persuasif. Motivasi yang tinggi mengimplikasikan bahwa

konsumen berkeinginan untuk membaca dan memperhatikan suatu informasi.

Gagne and Deci (2005) dan Anderson et al. (2007) mengungkapkan bahwa motivasi memberi

dorongan kepada individu untuk memberikan respons terhadap suatu objek, respon dapat

berupa kemauan untuk dan atau tidak menggunakan suatu sistem tertentu. Penelitian Anderson

et al. (2007) mengungkapkan bahwa motivasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi

keputusan adopsi individu. Motivasi sendiri dapat bersumber dari dalam diri individu dan dari

luar individu. Motivasi yang bersumber dari dalam diri individu dapat berupa kepuasan kerja,

peningkatan performa, peningkatan kualitas pelayanan, ataupun penghargaan diri. Dari luar

individu dapat berupa aturan, regulasi, teguran, penghargaan yang diterima, dan lain-lain.

Motivasi yang bersumber dari dalam individu disebut dengan intrinsic motivation, sedangkan

motivasi yang bersumber dari luar individu disebut dengan extrinsic motivation.

2.2.2 Ability

Hallahan (2001) mengungkapkan bahwa ability (kemampuan) merupakan kebutuhan individu

untuk memaksimasi keahlian atau kecakapan di dalam mengolah suatu pesan. Kemampuan

adalah konsep yang berbeda dari motivasi. Individu yang memiliki kemampuan yang tinggi di

dalam memproses suatu kejadian karena individu tersebut merupakan seseorang yang ahli,

maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut merupakan individu yang memiliki

pengetahuan dalam topik tersebut. Secara umum, kemampuan yang tinggi atau individu yang

berpengetahuan dapat memproses informasi lebih efisien dan sistematik daripada mereka yang

memiliki kemampuan lebih rendah. Individu akan kesulitan untuk memproses suatu pesan

ketika mereka memiliki kemampuan yang rendah.
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MacInnis and Jaworski (1989) mengungkapkan bahwa kemampuan adalah keahlian konsumen

dalam mereperesentasikan informasi dalam mengolah informasi dan suatu iklan. Ketersediaan

dan kemudahan akses suatu informasi yang berhubungan dengan hal yang akan diitepretasikan

oleh individu menjadi dasar dari kemampuan yang dimiliki individu tersebut. Dapat

disimpulkan bahwa kemampuan yang tinggi dapat menjadi dasar pengetahuan yang

dibutuhkan untuk mengintepretasikan suatu informasi yang diberikan kepada individu.

2.2.3 Opportunity

Hallahan (2001) berpendapat bahwa opportunity (kesempatan) berkaitan dengan karakteristik

dari informasi yang akan diproses. Jika kemampuan berhubungan dengan operasi pemrosesan

informasi yang terjadi di dalam individu, maka kesempatan fokus pada perhatian dan kapasitas

yang dibutuhkan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Kemampuan merupakan pemrosesan

variabel ekternal yang terjadi di bawah kontrol dari individu, sedangkan kesempatan

merupakan pemrosesan variabel eksternal yang terjadi di luar kontrol individu seperti waktu,

banyaknya pesan yang harus diproses, jumlah argumen, hingga aspek-aspek eksternal yang

dapat mengalihkan perhatian.

MacInnis and Jaworski (1989) berpendapat bahwa kesempatan dapat didefinisikan sebagai

jumlah dan gangguan atau waktu yang terbatas yang dapat mempengaruhi perhatian dari

konsumen untuk memproses informasi dan iklan. Kesempatan yang tinggi dapat menjadi

implikasi tentang jumlah perhatian yang dialokasikan kepada proses pemrosesan informasi.

Fokus dari pengganggu dan waktu yang dibutuhkan adalah konsisten pada pemrosesan

informasi yang lain.

2.2.4 Intention

Intention adalah indikasi dari seberapa keras usaha seseorang untuk melakukan behavior atau

jumlah usaha seseorang bersedaia untuk mencapai tujuan (Ajzen, 2005). Ramdani (2011)

berpendapat bahwa intention merupakan niat untuk melakukan dan terus melakukan perilaku

tertentu. Itulah sebabnya Ajzen mengemukakan bahwa kontrol perilaku ini bersama dengan

intensi erat hubungannya dengan dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah perilaku. Dapat

disimpulkan bahwa intention merupakan perwujudan dari motivasi seseorang. Selain itu,
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dalam penelitian ini digunakan konsep bahwa kesempatan dan kemampuan dibutuhkan untuk

membentuk behavior yang berasal dari intention.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang mendasari penelitian ini adalah UU No 38 tahun 2004 tentang jalan

yang berperan sebagai tulang punggung pergerakan ekonomi dan daya saing nasional, yang

kemudian dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang

mengatur penyelenggara jalan yang meliputi pengaturan pembinaan, pembangunan dan

pengawasan jalan, kemudian Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan

barang dan jasa yang memberikan peluang dilakukannya pekerjaan konstruksi terintegrasi

dalam hal ini sistem pengadaan rancang-bangun, namun dalam pelaksanaannya sistem

pengadaan rancang-bangun ini harus didukung oleh kesiapan sumber daya manusia baik dari

pengguna jasa dan penyedia jasa. Berdasarkan hal tersebut Model MOA (motivation,

oportunity and ability) digunakan sebagai cara untuk mengetahui berapa besar pengaruh

motivasi, kesempatan, dan kemampuan terhadap niat untuk melaksanakan sistem pengadaan

rancang-bangun di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan di lihat dari sisi

pengguna dan penyedia jasa.

.
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Gambar 2-5 Kerangka Berpikir Penelitian
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2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki

tiga buah hipotesis, berupa:

H1 = Adanya pengaruh motivasi (motivation) terhadap niat untuk melaksanakan

(intention) sistem pengadaan rancang-bangun dari pengguna jasa dan penyedia jasa

di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

H2 = Adanya pengaruh kesempatan (opportunity) terhadap niat untuk melaksanakan

(intention) sistem pengadaan rancang-bangun dari pengguna jasa dan penyedia jasa

di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

H3 = Adanya pengaruh kemampuan (ability) terhadap niat untuk melaksanakan

(intention) sistem pengadaan rancang-bangun dari pengguna jasa dan penyedia jasa

di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.


