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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Organisasi

4.1.1 Sejarah Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

Sejak 1925 Kegiatan penelitian jalan raya dirintis oleh CENTRAAL PROEFSTATION EN

STUDIE BUREAU OP WEGEN GEBIED di Bandung di bawah perhimpunan swasta

"NEDERLANDS INDISCHE WEGEN VEREENIGING" (NIWV).

1928 : Dibuat "JALUR PERCOBAAN KONSTRUKSI" di kampus Technische Hoge

School (THS) sekarang ITB

1929 : Didirikan Laboratorium VOOR WEGEN CONSTRUCTIE

1932 : Didirikan Laboratorium VOOR GRONDMECHANICA

1942-1945 : Pergantian nama-nama dari bahasa Belanda ke bahasa Jepang

1945-1984 : Di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum

1945-1951 : Institut Penyelidikan Teknik Air dan Tanah

1951-1953 : Balai Penyelidikan Teknik

1953-1965 : Balai Penyelidikan Tanah dan Jalan

1965-1973 : Lembaga Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan

1973-1975 : Lembaga Masalah Jalan

1975-1984 : Direktorat Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan

1984-1999 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan

1999-2001 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Prasarana Jalan

2001-2005 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi

2005-sekarang : Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
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4.1.2 Visi dan Misi Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

Visi

‘’TERMANFAATKANNYA TEKNOLOGI TERAPAN

DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL

DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,

DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Misi

1. Meneliti dan mengembangkan teknologi terapan bidang jalan dan jembatan guna

mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung

pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan.

2. Menyusun Standar Pedoman dan Manual (SPM), dan Naskah Kebijakan bidang jalan dan

jembatan untuk menjamin mutu infrastruktur dan pengelolaan jalan dan jembatan yang

berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Memberikan layanan teknis berupa advis teknis, uji laboratorium, sertifikasi, serta

penyediaan data dan informasi untuk mendukung terselenggaranya infrastruktur bidang

jalan dan jembatan yang berkualitas.

4. Melaksanakan peningkatan tata kelola sumber daya organisasi Pusjatan yang meliputi

Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana

Kelitbangan, Program, Monitoring dan Evaluasi, serta Administrasi Standardisasi,

Diseminasi dan Kerjasama.
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4.1.3 Struktur Ogranisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

Gambar 4-1 Struktur Organisasi

4.2 Kondisi Saat Ini

Diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.

15/PRT/M/2015 bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan salah satu penyelenggara

jalan dalam tingkat nasional. Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki peranan penting dalam

penyelenggaraan jalan, khususnya pada bagian pembangunan jalan. Peranan ini turut dibantu

oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan sebagai pendukung dari

Direktorat Jenderal Bina Marga.

Kegiatan pembangunan jalan merupakan bagian keseluruhan dari sistem pengadaan, dimana

pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan masih didominasi oleh sistem

Design-Bid-Build (tradisional) dan swakelola. Sejak tahun 2015, Pusat Penelitian dan
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Pengembangan Jalan dan Jembatan mencoba untuk menerapkan sistem pengadaan Design-

Build (rancang-bangun) sebagai sistem pengadaan alternatif yang efisien terutama dari segi

waktu.

Tabel 4-1Perbandingan Perbandingan Sistem Pengadaan Design-Bid-Build (Tradisional)

dengan Design-Build (Rancang-Bangun) di Pusjatan Tahun 2015 sd 2016

No Proyek Tahun Metode
Lelang

Pelaksanaan
Waktu
AktualDesain konstruksi

1 Proyek ABC 2016 DBB 45 45 60 150

2 Proyek DEF 2016 DBB 45 45 60 150

3 Proyek GHI 2016 DB 45 180 225

4 Proyek JKL 2016 DB 45 180 225

5 Proyek MNO 2015 DB 45 170 215

6 Proyek PQR 2015 DBB 45 45 180 270

7 Proyek STU 2015 DBB 45 45 180 270
Sumber: Pusjatan, 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat dalam rentang tahun 2015 hingga 2016 telah terdapat tiga

proyek yang menggunakan sistem pengadaan rancang-bangun yang telah dilaksanakan oleh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Proyek MNO di tahun 2015 serta

proyek GHI dan JKL di tahun 2016). Walaupun tidak nampak perbedaan signifikan dalam

waktu pelaksanaan perkejaan (diluar waktu lelang), namun terlihat bahwa sistem pengadaan

tradisional menghabiskan waktu lebih lama pada proses lelang, dimana lelang desain dan

konstruksi yang memakan waktu selama 90 hari, karena proses yang terpisah antara lelang

desain dan lelang konstruksi. Hal ini berbeda dengan sistem pengadaan rancang-bangun yang

hanya memerlukan satu kali lelang, dengan syarat pengguna jasa sudah mempunyai basic

design sebagai acuan bagi penyedia jasa dalam melakukan penawaran. Dengan jumlah

frekuensi lelang yang hanya satu kali dan kebutuhan waktu yang lebih singkat tersebut maka

akan berpengaruh pada suatu pekerjaan proyek menjadi lebih efiesien terutama segi waktu.

Dalam pelaksanaan konstruksi, penyedia jasa (kontraktor) dituntut untuk bekerja secara

paralel dengan mengacu kepada desain dan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan

penghematan waktu akan berimbas pada keuntungan bagi penyedia jasa. Dengan adanya

program percepatan penyediaan infrastruktur jalan seperti yang diamanatkan dalam Nawacita,
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maka sistem pengadaan rancang-bangun ini dapat menjadi pilihan sistem pengadaan yang

baik.

4.3 Profil Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner

sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner tersebut terdiri dari empat variabel: variabel

pertama motivasi (motivation) memiliki lima pernyataan, variabel kedua kesempatan

(opportunity) yang memiliki tiga pernyataan, variabel ketiga kemampuan (ability) yang

memiliki enam peryataan, dan variabel keempat niat untuk melaksanakan sistem pengadaan

rancang bangun (intention) yang memiliki empat pernyataan. Kuesioner tersebut kemudian

disebarkan sebanyak 30 kuesioner kepada pihak Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan

Jembatan sebagai pengguna jasa dan kepada kontraktor sebagai penyedia jasa.

Tabel 4-2 Karakteristik Responden

Data Jumlah Persentase

Usia Dibawah 30 tahun 13 43%

31 – 45 tahun 12 40%

46 – 60 tahun 5 17%

Diatas 60 tahun - -

Jenis kelamin Laki-laki 20 67%

Perempuan 10 33%

Posisi (pengguna jasa) Asisten PPK 3 10%

Kelompok Kerja 6 20%

Eselon III 2 7%

Eselon IV 3 10%

Posisi (penyedia jasa) Komisaris 2 7%

Direksi 2 7%

Direktur Operasional 6 20%

Lainnya (pelaksana lapangan) 6 20%

Pengalaman Kerja 2 – 6 tahun 5 17%

7 – 10 tahun 9 30%

11 – 15 tahun 1 3%

16 – 20 tahun 10 33%

diatas 21 tahun 5 17%
Sumber: Hasil analisis kuesioner, 2017
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Karakteristik responden berdasarkan hasil kuesioner sebagian besar berada pada usia produktif

baik dengan mayoritas dibawah 30 tahun sebanyak 43% serta antara 31-45 tahun sebanyak

40% dengan jenis kelamin 67% laki-laki dan 33% perempuan. Dari posisi responden,

presentase terbesar adalah Kelompok kerja, Direktur Operasional dan Lainnya (pelaksana

lapangan) berjumlah 20%, dengan mayoritas pengalaman kerja responden cukup lama yaitu

16-20 tahun sebesar 33% dan 7-10 tahun sebesar 17%.

Hal ini menunjukkan responden tersebar cukup merata sehingga data yang didapatkan dapat

menggambarkan dan mewakili variasi data motivasi (motivation), kesempatan (opportunity),

kemampuan (ability), dan intention (niat) untuk melaksanakan sistem pengadaan rancang-

bangun dari seluruh elemen pengguna jasa dan penyedia jasa.

4.4 Pengujian dan Model Penelitian

Data yang didapatkan dari hasil kuesioner kemudian diolah dengan software SmartPLS 3.0,

menggunakan PLS Algorithm (Model Pengukuran) dan Bootstrapping (Model Struktural).

Metode analisis data dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) adalah model

persamaan struktural (SEM) yang berbasis varian (variance). Evaluasi terhadap model Partial

Least Squares (PLS) dalam penelitian ini didasari oleh dua evaluasi mendasar yaitu evaluasi

model pengukuran (outer model) dan evaluasi model strukural (inner model).
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Gambar 4-2 Hasil Model Pengukuran (PLS Algorithm)

Sumber : Pengolahan data SmartPLS, 2017

Gambar 4-3 Hasil Model Struktural Bootstrapping

Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2017
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4.4.1 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Pengujian model pengukuran (outer model) Partial Least Square (PLS) adalah untuk

mengetahui validitas dan reliabilitas indikator–indikator yang mengukur variabel laten. Uji

yang dilakukan pada outer model adalah: convergent validity, discriminant validity, Average

Variance Extracted (AVE), dan uji reliabilitas konstruk.

4.4.1.1 Convergent Validity

Convergent Validity dengan indikator refleksif dapat dilihat dari korelasi antara score

item/indikator dengan score konstruknya. Indikator individu dianggap reliable jika memiliki

nilai korelasi di atas 0,70. Namun demikian, nilai outer loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat

diterima Sedangkan untuk nilai dibawah 0,50 dianggap tidak signifikan dan dapat didrop dari

analisis (Ghozali, 2015).

Tabel 4-3 Outer Loading

Ability Intention Motivation Opportunity

A1 0,802

A2 0,828

A3 0,656

A4 0,523

A5 0,735

A6 0,858

I1 0,835

I2 0,812

I3 0,873

I4 0,888

M1 0,861

M2 0,820

M3 0,846

M4 0,884

M5 0,645

O1 0,767

O2 0,836

O3 0,797

Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2017
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Berdasarkan outer loading di atas, hasilnya telah memenuhi convergent validity karena semua

factor loading berada di atas 0,50.

4.4.1.2 Discriminant Validity

Kriteria pertama untuk pengukuran discriminant validity indikator refleksif dapat dilihat pada

cross loading antara indikator dan konstruknya.

Tabel 4-4 Cross Loading

Ability Intention Motivation Opportunity

A1 0,802 0,446 0,075 0,297

A2 0,828 0,238 0,335 0,348

A3 0,656 0,202 0,284 0,110

A4 0,523 0,167 0,378 0,278

A5 0,735 0,452 0,471 0,126

A6 0,858 0,368 0,384 0,390

I1 0,490 0,835 0,404 0,464

I2 0,326 0,812 0,508 0,410

I3 0,408 0,873 0,464 0,270

I4 0,394 0,888 0,356 0,355

M1 0,451 0,447 0,861 0,403

M2 0,190 0,311 0,820 0,243

M3 0,198 0,388 0,846 0,209

M4 0,289 0,419 0,884 0,437

M5 0,69 0,462 0,645 0,167

O1 0,137 0,293 0,420 0,767

O2 0,265 0,377 0,239 0,836

O3 0,394 0,388 0,249 0,797
Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2017

Dari tabel cross loading di atas menunjukkan adanya discriminant validity yang baik, karena

nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator

terhadap konstruk lainnya. Sebagai contoh adalah loading factor A1 dengan ability adalah

sebesar 0,082. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan loading factor A1 dengan konstruk lain,

yaitu intention sebesar 0,446, motivation sebesar 0,075, dan opportunity sebesar 0,297. begitu

juga yang terjadi pada konstruk intention, motivation, dan opportunity, dimana korelasi

indikatornya lebih tinggi ke konstruknya sendiri dibandingkan korelasi indikatornya terhadap
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konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok

mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya.

Kriteria kedua untuk pengukuran discriminant validity dari model pengukuran dapat dinilai

dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara

konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai discriminant validity yang

cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan

konstruk lainnya (Ghozali, 2015).

Tabel 4-5Fornell-Larcker Criterium

Ability Intention Motivation Opportunity

Ability 0,743

Intention 0,478 0,853

Motivation 0,413 0,511 0,816

Opportunity 0,345 0,446 0,365 0,800
Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk ability sebesar 0,743, akar

AVE konstruk intention sebesar 0,853, akar AVE konstruk motivation sebesar 0,816, dan akar

AVE konstruk opportunity sebesar 0,800 adalah lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk

yang berbeda (contohnya korelasi antara konstruk intention dengan ability yang hanya sebesar

0,478 dan korelasi antara konstruk motivation dan intention sebesar 0,511). Jadi semua

konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity.

4.4.1.3 Average Variance Extracted (AVE)

Kriteria uji validitas dari konstruk adalah dengan melihat nilai AVE. Disyaratkan model yang

baik memiliki AVE masing-masing konstruk memiliki nilai yang lebih besar dari 0,50

(Ghozali, 2015).

Tabel 4-6 Average Variance Extracted

Average Variance Extracted

Motivation 0,665

Opportunity 0,641

Ability 0,551
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Average Variance Extracted

Intention 0,727

Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2017

Berdasarkan tabel AVE tersebut dapat terlihat bahwa semua indikator memiliki nilai AVE

lebih besar dari 0,50, sehingga memenuhi uji validitas dan dapat disimpulkan bahwa indikator-

indikator tersebut dinyatakan valid dan dapat diterima sebagai pengukur variabel laten

penelitian.

4.4.1.4 Uji Reliabilitas Konstruk

Disamping uji validias konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan

dua kriteria yaitu composite reliability dan cronbach alpha. Konstruk dinyatakan reliable jika

nilai composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70.

Tabel 4-7 Composite Reliability

Composite Reliability

Ability 0,878

Intention 0,914

Motivation 0,908

Opportunity 0,842
Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2017

Tabel 4-8 Cronbach Alpha

Cronbach Aplha

Ability 0,838

Intention 0,875

Motivation 0,871

Opportunity 0,722
Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2017

Hasil output composite reliability dan cronbach alpha baik untuk konstruk ability, intention,

motivation, dan opportunity semuanya memiliki nilai di atas 0,70. Jadi dapat disimpulkan

bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.
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4.5 Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten. Model struktural dievaluasi

dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Hasil R-square yang dijelaskan

pada variabel dependen menurut Chin (1998) sebesar 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), dan 0,19

(lemah).

Tabel 4-9R-square

R-square

Ability

Intention 0.394

Motivation

Opportunity
Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2017

Berdasarkan tabel di atas, model pengaruh ability, motivation, dan opportunity terhadap

intention memberikan nilai R-square sebesar 0,394. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa

variabilitas konstruk intention yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk ability,

motivation, dan opportunity sebesar 39,4%, sedangkan 60,6% dijelaskan oleh variabel lain

diluar yang diteliti.

4.6 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, nilai t-statistic yang dihasilkan dari output PLS dibandingkan

dengan t-tabel. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kriteria pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi (α) 30%, maka:

 Apabila t-statistic > t-tabel, yaitu lebih dari 1,05 maka hipotesis diterima

 Apabila t-statistic < t-tabel, yaitu lebih dari 1,05 maka hipotesis ditolak

Ditentukan tingkat signifikansi (α) 30%, atau tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar

70%. Tingkat signifikansi (α) 30% dipilih karena terdapat constraint (hambatan) dari hasil

kuesioner terhadap sistem pengadaan rancang-bangun. Hambatan tersebut terlihat dari

jawaban responden terhadap faktor motivasi (tidak setuju sebesar 11,7%), faktor kesempatan

(sangat tidak setuju sebesar 0,3% dan tidak setuju sebesar 6,3%), faktor kemampuan (sangat
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tidak setuju sebesar 0,4% dan tidak setuju sebesar 21,7%), dan faktor niat untuk melaksanakan

(tidak setuju sebesar 12,8%). Jawaban sangat tidak setuju maupun tidak setuju tersebut dapat

menunjukkan bahwa sebagian responden belum memahami sistem pengadaan rancang-bangun

maupun masih adanya keengganan responden untuk berubah dari sistem pengadaan swakelola

atau tradisional ke rancang-bangun yang dapat dibilang suatu hal yang baru. Tingkat

signifikansi (α) 30% ini juga didasari dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh

Faizal (2015) bahwa kesulitan yang dihadapi saat ini adalah ketidakpahaman SDM terkait

sistem pengadaan rancang-bangun seperti disebutkan “bahwa tingkat pemahaman Kepala

Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan Unit

Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap rancang-bangun hanya sebesar

30,78%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tidak pernah dilakukan percobaan sistem

pengadaan rancang-bangun walaupun secara aturan pengguna anggaran dapat melakukan

sistem pengadaan tersebut.”

4.6.1 Pengujian H1

Pengujian H1 dilakukan untuk mengetahui 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.

Original
sample (O)

Sample Mean
(M)

Standar Deviation
(STDEV)

T Statistic
(O/STERR)

Motivation Intention 0,314 0,269 0,256 1,227

Motivasi (motivation) berpengaruh terhadap niat untuk melaksanakan (intention) sistem

pengadaan rancang-bangun dengan original sample sebesar 0,314. Hipotesis (H1) terdukung

karena nilai t-statistic sebesar 1,227 lebih besar dari nilai t-tabel (tingkat signifikansi 30% =

1,05) sehingga menunjukkan bahwa motivasi (motivation) elemen pengguna jasa dan penyedia

jasa terkait sistem pengadaan rancang-bangun mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

niat untuk melaksanakan (intention) sistem pengadaan rancang-bangun di lingkungan Pusat

Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. Dengan demikian hipotesis (H1) dalam

penelitian ini diterima.
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4.6.2 Pengujian H2

Pengujian H2 dilakukan untuk mengetahui 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.

Original
sample (O)

Sample Mean
(M)

Standar Deviation
(STDEV)

T Statistic
(O/STERR)

Opportunity Intention 0,240 0,285 0,242 0,989

Kesempatan (opportunity) berpengaruh terhadap niat untuk melaksanakan (intention) sistem

pengadaan rancang-bangun dengan original sample sebesar 0,240. Hipotesis (H2) tidak

terdukung karena nilai t-statistic sebesar 0,989 lebih kecil dari nilai t-tabel (tingkat

signifikansi 30% = 1,05) sehingga menunjukkan bahwa kesempatan (opportunity) elemen

pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sistem pengadaan-rancang bangun tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk melaksanakan (intention) sistem pengadaan

rancang-bangun di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Dengan demikian hipotesis (H2) dalam penelitian ini ditolak.

4.6.3 Pengujian H3

Pengujian H3 dilakukan untuk mengetahui 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.

Original
sample (O)

Sample Mean
(M)

Standar Deviation
(STDEV)

T Statistic
(O/STERR)

Ability Intention 0,266 0,318 0,211 1,259

Kemampuan (ability) berpengaruh terhadap niat untuk melaksanakan (intention) sistem

pengadaan rancang-bangun dengan original sample sebesar 0,266. Hipotesis (H3) terdukung

karena nilai t-statistic sebesar 1,259 lebih besar dari nilai t-tabel (tingkat signifikansi 30% =

1,05) sehingga menunjukkan bahwa kemampuan (ability) elemen pengguna jasa dan penyedia

jasa terkait sistem pengadaan rancang-bangun mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

niat untuk melaksanakan (intention) sistem pengadaan rancang-bangun di lingkungan Pusat
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Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. Dengan demikian hipotesis (H3) dalam

penelitian ini diterima.

4.7 Pembahasan

Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 30 kuesioner terkait motivasi

(motivation), kesempatan (opportunity), kemampuan (ability) terhadap niat untuk

melaksanakan (intention) sistem pengadaan rancang-bangun kepada pihak pengguna jasa dan

penyedia jasa di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Data yang didapatkan kemudian diolah dengan software SmartPLS, menggunakan PLS

Algorithm (Model Pengukuran) dan Bootstrapping (Model Struktural). Dari hasil evaluasi

model pengukuran (outer model) dengan melakukan convergent validity, discriminant validity,

Average Variance Extracted (AVE), dan uji reliabilitas konstruk didapatkan bahwa

keseluruhan data memenuhi tingkat validitas dan reliabilitas yang baik. Untuk evaluasi model

struktural (inner model) melalui pengujian R-square dengan nilai 0,394, memberikan

interpretasi bahwa variabilitas konstruk intention yang dapat dijelaskan oleh variabilitas

konstruk ability, motivation, dan opportunity sebesar 39,4%, sedangkan 60,6% dijelaskan oleh

variabel lain diluar yang diteliti. Nilai R-square di bawah 50% kemungkinan disebabkan oleh

karakteristik responden yang tidak paham mengenai sistem pengadaan rancang-bangun atau

kuesioner.

Penelitian ini memiliki tiga hipotesis, yaitu:

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.
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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.

Pengujian hipotesis menggunakan nilai t-statistic yang dihasilkan dari output PLS

dibandingkan dengan t-tabel, dengan tingkat signifikansi (α) 30% atau tingkat kepercayaan

yang digunakan sebesar 70%.

Diperoleh dari hasil pengujian hipotesis bahwa hipotesis H1 dan H3 diterima, sedangkan H2

ditolak. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa besarnya faktor motivasi dan kemampuan

pengguna jasa dan penyedia jasa untuk memahami dan mempelajari sistem pengadaan

rancang-bangun berpengaruh signifikan terhadap besarnya niat untuk melaksanakan sistem

pengadaan rancang-bangun di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan

Jembatan. Dengan kata lain, besarnya tingkat motivasi dan kemampuan para pengguna jasa

dan penyedia jasa akan memperbesar niat untuk melaksanakan sistem pengadaan rancang-

bangun pada proyek-proyek di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan

Jembatan.

Di sisi lain faktor kesempatan yang ada ternyata tidak mempengaruhi besarnya niat untuk

melaksanakan sistem pengadaan rancang-bangun di lingkungan Pusat Penelitian dan

Pengembangan Jalan dan Jembatan. Belum tentu dengan kecilnya faktor kesempatan yang ada

akan membuat niat untuk melaksanakan sistem pengadaan rancang-bangun pada proyek-

proyek di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan akan menjadi

kecil pula. Dalam hal ini terdapat faktor eksternal lain yang berpengaruh pada pelaksanaan

sistem pengadaan rancang-bangun tersebut, diantara adalah proses penunjukkan langsung oleh

pejabat terkait (misalnya oleh Menteri PU-PERA) untuk menggunakan sistem pengadaan

rancang-bangun pada proyek-proyek di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan

dan Jembatan.
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4.8 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian seperti telah dijelaskan di atas, maka dikemukakan implikasi hasil

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh motivasi dan kemampuan terhadap niat untuk melaksanakan sistem pengadaan

rancang-bangun

Hasil pengolahan dan analisis data memberikan hasil bahwa besarnya tingkat motivasi dan

kemampuan pihak pengguna jasa dan penyedia jasa akan memperbesar niat untuk

melaksanakan sistem pengadaan rancang-bangun pada proyek-proyek di lingkungan Pusat

Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, oleh karena itu perlu dilakukan usaha

untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan tersebut lebih baik lagi dalam setiap

individu SDM terkait.

Dikarenakan sistem pengadaan rancang-bangun adalah sesuatu yang dapat dibilang baru,

maka proses memahami dan mempelajari adalah hal yang harus terus dilakukan oleh tim

dalam melaksanakan setiap proyek yang menggunakan sistem pengadaan rancang-bangun.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa terdapat antusiasme yang besar dari responden untuk

dapat memahami dan mempelajari sistem pengadaan rancang-bangun tersebut melalui

keikutsertaan dalam pelatihan terkait sistem pengadaan rancang-bangun. Bentuk pelatihan

dapat dibagi kedalam pelatihan di dalam perusahaan atau instansi (internal training) dan di

luar perusahaan/instansi (external training). Internal training yang disebut juga in-house

training adalah pelatihan di dalam perusahaan atau instansi dengan menggunakan pelatih

dari perusahaan/instansi sendiri atau luar perusahaan atau instansi. Sementara itu, external

training dilakukan dengan mengirimkan bawahan ke instansi atau lembaga pelatihan

tertentu misalnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP),

baik pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini pelatihan yang dilakukan berkaitan dengan

sistem pengadaan rancang-bangun yang materinya disesuaikan dengan spesifikasi

pekerjaan setiap individu. Pelatihan merupakan program umum untuk meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam bekerja, sehingga setiap individu

akan lebih termotivasi untuk dapat melakukan sistem pengadaan rancang-bangun dengan

baik serta dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih profesional.
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Peningkatan motivasi dan kemampuan juga dapat dilakukan melalui inovasi yang

dihasilkan. Setiap proyek penelitian dan pengembangan bidang jalan dan jembatan yang

dilakukan khususnya oleh penyedia jasa adalah suatu pekerjaan sebuah tim besar, dimana

inovasi merupakan hal yang diharapkan selalu ada dalam pelaksanaan sistem pengadaan

rancang-bangun. Pemunculan inovasi tersebut dapat datang darimana saja, baik oleh ketua

tim maupun anggota tim. Dengan diapresiasi dan diterima secara positifnya setiap inovasi

yang muncul dari seseorang di dalam tim tersebut maka secara tidak langsung akan

berpengaruh pada motivasi individu tersebut dalam bekerja dimana ada perasaan dihargai

dalam diri individu. Sedangkan untuk memunculkan suatu ide inovasi itu sendiri juga

merupakan bentuk peningkatan kemampuan individu dalam berpikir dan bekerja.

Pada akhirnya suatu penyelesaian pekerjaan yang baik dan tepat waktu menunjukkan suatu

bentuk kinerja yang baik, dimana sekecil apapun hal positif atau peningkatan keterampilan

atau pengetahuan dari setiap individu harus diapresiasi, baik dalam bentuk dukungan

semangat, masukan atau evaluasi, maupun dalam bentuk pemberian insentif yang sesuai.

Hal ini akan meningkatkan motivasi dalam bekerja.

2. Pengaruh kesempatan terhadap niat untuk melaksanakan sistem pengadaan rancang-

bangun

Berbeda dengan faktor motivasi dan kemampuan, hasil pengolahan data menunjukkan

bahwa faktor kesempatan yang ada ternyata tidak mempengaruhi besarnya niat untuk

melaksanakan sistem pengadaan rancang-bangun di lingkungan Pusat Penelitian dan

Pengembangan Jalan dan Jembatan. Dukungan yang besar melalui Perpres No. 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang membuka peluang pengguna

anggaran untuk menggunakan tipe pengadaan rancang-bangun, serta adanya dorongan oleh

kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah seperti diamanatkan dalam

Nawacita tidak lekas membuat pelaksanaan sistem pengadaan rancang-bangun menjadi

besar pula, begitu pun sebaliknya. Besar kecilnya pelaksanaan tersebut lebih dipengaruhi

oleh motivasi dan kemampuan seperti telah dijelaskan di atas.

Di samping itu, melalui pengujian model struktural (inner model) sebelumnya didapatkan nilai

R-square sebesar 0,394 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk intention
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yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk ability, motivation, dan opportunity sebesar

39,4%, sedangkan 60,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Variabel lain inilah

yang dapat pula berpengaruh pada besarnya pelaksanaan sistem pengadaan rancang-bangun di

lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, diantara adalah proses

penunjukkan langsung oleh pejabat terkait (misalnya oleh Menteri PU-PERA) untuk

menggunakan sistem pengadaan rancang-bangun pada proyek-proyek di lingkungan Pusat

Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Lebih jauh, pelaksanaan sistem pengadaan rancang-bangun memberi manfaat secara

komprehensif baik di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

sebagai pengguna jasa maupun di lingkungan kontraktor sebagai penyedia jasa.

1. Improving knowledge setiap individu merupakan nilai tambah tersendiri yang didapatkan

dari pelaksanaan sistem pengadaan rancang-bangun melalui bentuk inovasi oleh penyedia

jasa, maupun hasil dari pelatihan-pelatihan terkait yang diikuti oleh pihak pengguna jasa

serta penyedia jasa.

2. Efisiensi waktu dan biaya. Salah satu kelebihan yang dimiliki rancang-bangun berupa

penghematan waktu pekerjaan yang diperoleh dari penggabungan lelang desain dan

konstruksi, sehingga penyelesaian pekerjaan proyek memiliki waktu yang lebih singkat.

Hal ini lebih jauh akan berdampak positif bagi penyedia jasa, dimana dengan waktu

penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat akan dapat menghemat biaya, yang berimbas pada

penambahan keuntungan bagi penyedia jasa. Di sisi lain penghematan waktu juga menjadi

keuntungan bagi pihak pengguna jasa dalam bentuk penghematan anggaran dan

penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat.

3. Skema kompetisi sektor swasta menjadi lebih besar. Selama ini pengerjaan proyek

infrastruktur pemerintah yang umum dilakukan dengan sistem pengadaan design-bid-build

(tradisional) masih menyebabkan ketimpangan partisipasi antara BUMN dan swasta.

Pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah saat ini masih didominasi oleh BUMN,

dimana sektor swasta kurang meminati sistem pengadaan tradisional karena proses

pengerjaan yang terpotong-potong atau bahkan diulang, dan itu dianggap sebagai sumber

inefisiensi yang mengerucut pada persoalan kontinuitas pelaksanaan pekerjaan. Oleh
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karena itu diharapkan dengan berpindah kepada pelaksanaan sistem pengadaan rancang-

bangun yang diikat oleh kontrak pekerjaan yang bersifat jelas, rinci, detail, dan terukur

diharapkan tidak akan terjadi konflik kepentingan, sehingga minat partisipasi sektor privat

akan meningkat.

4. Sebagai dampak lanjutan yang lebih luas adalah melalui sistem pengadaan rancang-bangun

diharapkan dapat menjadi sistem pengadaan alternatif yang efektif dan efisien dari segi

waktu dan biaya dengan tidak mengabaikan kualitas, sehingga mendorong tercapainya

percepatan penyediaan infrastruktur jalan yang berperan sebagai tulang punggung dalam

pergerakan ekonomi dan daya saing nasional. Percepatan penyediaan infrastruktur jalan

menjadi salah satu upaya untuk membuka akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan,

investasi, serta dapat menjadi pendorong perputaran atau siklus kegiatan ekonomi lokal,

nasional, dan internasional.


