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ABSTRAKSI 

 

 

Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl AH Nasution no 117 

Ujung Berung Bandung adalah suatu instansi yang bertanggung jawab dalam mengatur 

pambangunan Jalan, Jembatan, dan Tata Kota untuk kepentingan publik di Provinsi Jawa Barat. 

Untuk itu pentingnya sebuah tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan peran serta Dep.PU 

dalam menjalankan sebuah perencanan kontruksi (pembangunan infrastruktur daerah) guna 

memenuhi kebutuhan halayak yang ada di Provinsi Jawa barat, maka dari pada itu Dep. PU 

Membentuk sebuah organisasi yaitu panitia lelang yang berkompeten terhadap segala suatu yang 

berhubungan langsung terhadap pengadaan barang dan jasa kontuksi khususnya diinstansi Dep. 

PU Provinsi Jawa Barat.  

Penarapan metode AHP (Analitic Hierarchy Proses) bergantung pada imajinasi, pengalaman dan 

pengetahuan untuk menyusun hierarki dari kriteria dan kandidat calon pemenang tender jasa 

kontruksi dalam Proyek Perbaikan jalan Kalijaga Cirebon. Setelah itu menghubungkan elemen-

elemen dari satu bagian masalah dengan elemen-elemen dari bagian lain untuk memperoleh hasil 

gabungan. Prosesnya adalah mengidentifikasi, memahami, dan menilai interaksi-interaksi dari 

suatu sistem keseluruhan. Dalam penerapan metode ini nantinya akan diperoleh nilai prioritas 

akhir dari alternatif yang ada, sehingga didapatkan calon pemenang tender jasa kontruksi yang 

lebih memenuhi Syarat kriteria untuk melaksanakan proyek tersebut. 

Alternatif calon yang terpilih sebagai pemenang jasa Kontruksi pada Dep. Pekerjaan Umum 

Provinsi Jawa Barat adalah kandidat PT.j yang mempunyai nilai prioritas 10,43 % terhadap 

10,30% dari kandidat PT.B, terhadap 10,26% dari kandidat PT.H, terhadap 10,09% dari kandidat 

PT.A, terhadap 10,07% dari kandidat PT.G, terhadap 10,07% dari kandidat PT.I dan terhadap 

9,87% dari kandidat PT.F, terhadap 9,83 % dari kandidat PT.D, terhadap 9,57% dari kandidat 

PT.C, terhadap 9,47% dari kandidat PT.E 

 


