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ABSTRAK 

 

Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam 

sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web (WWW) di 

Internet. Era modern mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal. 

Penemuan internet yang revolusioner mampu menghubungkan berbagai sektor 

secara daring. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah 

yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan 

memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi 

pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan 

Pengadaan. 

PT Sinergi Informatika Semen Indonensia mendapatkan sebuah client dari 

PT PPA, untuk dibuatakan sebuah aplikasi berbasis website E-Procurement. Maka 

dari itu dibuatkanlah aplikasi E-Procurement, karena dengan adanya aplikasi E-

PROCUREMENT PT PPA dapat mengurangi tingkat risiko kecurangan dalam 

transaksi barang, dan dapat memonitoring stok barang dan setiap pengeluaran 

penjualan barang. 

Kata kunci: Website, E-Procument, Pengadaan barang, ERP  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI) merupakan anak 

perusahaan dari perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara bernama PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk. . Didirikan pada tanggal 9 Juni 2014, SISI telah berhasil 

menerapkan banyak perubahan dan inovasi di Semen Indonesia Group sejak tahun 

2001. SISI terus memberikan solusi IT terbaik untuk perusahaan dari berbagai 

industri di Indonesia. SISI juga berkomitmen untuk melakukan inovasi bagi 

masyarakat dengan terus meluncurkan produk-produk baru di bidang IT (SiSi, 

2022). 

SISI merupakan tim inti Pengembangan dan Dukungan Operasional ICT 

untuk Semen Indonesia serta seluruh anak perusahaannya. Saat ini SISI juga 

menjadi penyedia layanan Shared Services dan platform digital e-commerce untuk 

seluruh ekosistem Semen Indonesia Group (SiSi, 2022). 

E-Procurement adalah proses pelelangan secara elektronik yang 

diterapkan di dalam sistem pelelangan. E-procurement merupakan inovasi yang 

baik demi terciptanya efisiensi dalam banyak faktor. Perkembangan e-procurement 

dilatar belakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan 

sistem konvensional seperti persaingan yang tidak sehat, adanya indikasi 

kecurangan, kurangnya transparasi dan adanya persekongkolan antara pihak-pihak 

terkait. Pengadaan elektronik, yang dikenal sebagai e-procurement dapat 

didefinisikan 
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sebagai otomatisasi proses pengadaan dengan menggunakan aplikasi berbasis web. 

E-procurement mengacu pada pembelian barang dan jasa pada organisasi 

pengadaan biasanya merupakan salah satu item hamparan terbesar dalam struktur 

biaya perusahaan (Faidasa, 2021). 

Kemunculan dan proliferasi sistem e-procurement di perusahaan telah 

menghasilkan banyak informasi yang berkaitan dengan penggunaan dan 

implementasi. Ada banyak studi empiris yang memberikan bukti anekdotal untuk 

mendukung gagasan bahwa e-procurement membuat proses pengadaan lebih 

efisien dan efektif dan memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan. Manfaat 

berikut dapat dilihat: peningkatan kualitas proses, pengurangan biaya pengadaan, 

kepuasan pengguna, peningkatan responsif, peningkatan layanan pelanggan, 

inovasi produk, perluasan pasar, pengurangan waktu siklus pembelian, 

pengurangan waktu staf dan efektivitas manajerial (Sukaesih, 2021). 

Dengan mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan e-procurement 

pada lelang (tender) jasa kontruksi, maka dapat membantu kontraktor dalam 

menguasai sistem lelang jasa konstruksi secara e-procurement, sehingga kontraktor 

dapat berkonsentrasi pada tahapan pengambilan keputusan dalam melakukan 

penawaran. Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan melakukan penawaran pada lelang secara e-

procurement, maka kontraktor dapat membuat skala prioritas, melakukan efisiensi 

dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengikuti lelang (tender) secara e-

procurement (Sukaesih, 2021). 

Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan 

e -procurement terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan dilihat dari sudut pandang 
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penyedia jasa dari sektor publik dan sektor swasta. Dari penelitian ini diharapkan 

dapat lebih mengembangkan penggunaan sistem e-procurement dan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian-penelitian berikutnya 

mengenai e-procurement. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa yang menjadi pertimbangan penyedia jasa untuk mengikuti tender 

e-procurement pada sektor publik san swasta 

2. Hambatan apa yang di hadapi penyedia jasa pada proses pengadaan jasa secara 

electronic (e-procurement) di industri kontruksi baik di sektor publik maupun 

sektor swasta. 

3. Bagaimana persepsi penyedia tentang faktor positif dan negatif dari metode e-

procurement dalam industri kontruksi di sektor publik dan swasta . 

4. Apakah ada perbedaan presepsi antara pihak-pihak dari sektor customer dan 

vendor. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka batasan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sudut pandang penelitian adalah pelaksanaan pada pengadaan jasa secara 

elektornik (e-procurement) dari sisi penyedia jasa dan pihak yang terkait pada 

pelaksanaan pelelangan secara elektronik. 3 aspek yang akan ditinjau adalah 

persepsi penyedia jasa terhadap e-procurement, faktor-faktor yang 
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mempengaruhi penyedia jasa dalam mengikuti proyek e-procurement dan 

hambatan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa secara 

elektronik. 

 
1.4 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja 

praktik ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor yang menjadi pertimbangan penyedia jasa untuk 

mengikuti tender E-Procurement pada sektor publik dan swasta 

2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyedia jasa pada proses 

pengadaan jasa secara elektronik di insdustri konstruksi pada sektor publik dan 

swasta . 

3. Mengetahui persepsi penyedia jasa tentang factor positif dan negatif dari 

metode E-Procurement dalam insdustri di sektor publik dan swasta. 

4. Mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara pihak pihak dari secktor 

publik dan sektor swasta. 

 
1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik ini untuk mitra 

perusahaan, antara lain : 

1. Untuk Menguragi Kontak fisik yang dapat menimbulkan risiko kkn baik antara 

penyedia, maupun antara penyedia dengan PPK/Prokja. 

2. Membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat 

menjadi lebih mudah dan cepat. 
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3. Menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun 

penyedia. 

4. Meningkatkan control terhadap berbagai penyimpangan. 
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BAB 2  

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Latar Belakang Instansi 

Berdiri sejak tanggal 9 Juni 2014, SISI merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang Teknologi Informasi yang senantiasa memberikan solusi-solusi 

ICT yang handal, mutakhir, dan berorientasi untuk memenuhi harapan 

pelanggan.Dengan lebih dari 600 karyawan, Bhinneka.Com didukung penuh oleh 

pelayanan profesional dalam proses pre sales maupun after sales. Bhinneka.Com 

juga selalu menjunjung tinggi kepuasan konsumen melalui berbagai jenis produk 

yang dijual (SiSi, 2022).  

PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI) merupakan anak 

perusahaan dari perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara bernama PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk. . Didirikan pada tanggal 9 Juni 2014, SISI telah berhasil 

menerapkan banyak perubahan dan inovasi di Semen Indonesia Group sejak tahun 

2001. SISI terus memberikan solusi IT terbaik untuk perusahaan dari berbagai 

industri di Indonesia. SISI juga berkomitmen untuk melakukan inovasi bagi 

masyarakat dengan terus meluncurkan produk-produk baru di bidang IT (SiSi, 

2022). 

Dengan dukungan para profesional yang telah berpengalaman mengelola 

dan mengembangkan ICT di lingkungan Semen Indonesia Group selama lebih dari 

15 tahun, profesional dibidang ICT bersertifikasi internasional, dan millenials 

berbakat, kami secara konsisten memberikan solusi-solusi ICT terkini kepada 

BAB II 
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perusahaan dan masyarakat, khususnya di Indonesia dan sedang membidik pasar 

mancanegara : 

1. PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI) merupakan anak usaha dari 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

2. SISI merupakan tim inti Pengembangan dan Dukungan Operasional ICT untuk 

Semen Indonesia dan seluruh anak perusahaannya. 

3. Saat ini PT Sinergi Informatika Semen Indonesia juga menjadi penyedia 

platform digital e-commerce untuk seluruh ekosistem Semen Indonesia Group. 

 
2.2 Logo Perusahaan 

Berikut adalah logo dari PT. Sinergi Informatika Semen Indonesia : 

 

 

Gambar 2.1. Logo Perusahaan  
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2.3 Visi 

To Be Leading of Information & Communication Technology Company in 

South East Asia (SiSi, 2022) 

 
2.4 Misi 

Untuk mewujudkan visi yang dituju, PT. Lusuka Kreatif Indonesia 

Surabaya memiliki 4 misi untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain :  

1. Mengembangkan solusi ICT dan model bisnis yang inovatif untuk peningkatan 

daya saing dunia bisnis dan kemudahan bagi masyarakat umum. 

2. Mengembangkan sistem manajemen untuk pengembangan, penyediaan dan 

pengelolaan layanan ICT yang unggul dan berorientasi kepada kepuasan 

pelanggan.  

3. Berkontribusi terhadap pengembangan kualitas SDM di bidang ICT di 

Indonesia 

4. Meningkatkan value perusahaan secara berkesinambungan. 

 
2.5 Struktur Organisasi 

Berikut adalah struktur organisasi pada PT Sinergi Informatika Semen 

Indonesia seperti pada gambar 2.2 
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Gambar 2.2. Struktur Organisasi SiSi 

 

2.5.1 Chief Operating Officer (COO) 

Tugas dari COO adalah menerjemahkan target dan juga tujuan dari CEO, 

yang biasanya akan dituangkan dalam business plan atau rencana bisnis. Sebagai 

ketua harian, COO juga bertugas dalam mengatur target pertumbuhan harian, guna 

memenuhi target profit dengan performa yang ideal. 

 

2.5.2 Manager Service 

Managed Service adalah sebuah layanan yang dilakukan oleh pihak ketiga 

(perusahaan lain) untuk mengelola sistem atau infrastruktur yang di dalamnya 

mencakup mengelola sistem keamanan pada server, melakukan proses backup dan 

pengelolaan database, memantau kesehatan server, menyediakan sistem CRM 

untuk customer service, dan lainnya. 

 

2.5.3 Bussiness 

Fungsi bussiness yang di maksud disini adalah yang menangani alur kerja 

bisnis aplikasi yang akan dibuat seperti apa dan mau memakai alur apa. 
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2.5.4 PMO 

Fungsi utama PMO adalah untuk mendukung pekerjaan manajer proyek 

dalam berbagai cara seperti : 

1. Mengolah sumber daya disemua proyek yang di kelola pmo 

2. Mengidentifikasi dan mengembangakan metodologi manajemen proyek, 

praktik, dan standar terbaik 

3. Pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan pengawasan 

4. Memantau kepatahuan terhadap standar, kebijakan prosedur, dan pola 

manajemen proyek melalui audit proyek. 

 
2.6 Lokasi PT Sinergi Informastika Semen Indonesia 

Lokasi PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, untuk informasi lebih 

detail dapat dilihat di bawah ini, sebagai berikut: 

a) Alamat  : Jl. Taukhid Perum PT.Semen, Tuban Barat, Tubanan,     

                               Kec.Gresik, Kabubapaten Gresik , Jawa Timur 61122 

b) Telephone  : +62 31 397 2091 

c) Peta Lokasi :  

 

Gambar 2.3. Peta Lokasi PT SiSi
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BAB 3  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Rancang 

Menurut Sutabri (2012:26) “Rancang adalah Kegiatan yang memiliki 

tujuan untuk mendesian system baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihapdapi perusahaan yang di peroleh dari pemilian alternative system yang 

terbaik” (Damayanti, 2021). 

 
3.2 Bangun 

Menurut Presman (2010) pengertian pembangunan atau bangun system 

adalah kegiatan menciptakan system baru maupun mengganti atau memperbaiki 

system yang telah ada secara keseluruhan 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Rancang Bangun adalah pengembaraan, 

perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian 

pengertian rancang bangun adalah kegiatan menerjemahkan hasil analisis kedalam 

bentuk paket perangkat lunak kemudian (Damayanti, 2021) 

 
3.3 Website 

Website Menurut Gregorius (2000:30), adalah kumpulan halaman web 

yang saling terhubung dan file-filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau 

halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage.   Homepage  berada 

BAB III 
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pada posisi teratas,dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya 

setiap halaman di bawah homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke 

halaman lain dalam web. 

Menurut Bekti (2015:35) Website merupakan kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, 

animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang 

masing- masing masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(Nurchana, 2022).  

 
3.4  API 

Antarmuka pemrograman aplikasi (API) adalah penerjemah komunikasi 

antara klien dengan server untuk menyederhanakan implementasi dan perbaikan 

software. Bisa diartikan juga sebagai sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol 

yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk 

sistem operasi tertentu (Nurchana, 2022). 

 
3.5  E-Procurement 

E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang 

pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan 

memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi 

pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan 

Pengadaan (Nurchana, 2022). 
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3.6  PHP (Hypertext Processor) 

Menurut Nugroho (2006 b:61) “PHP atau singkatan dari Personal Home 

Page merupakan bahasa skrip yang tertanam dalam HTML untuk dieksekusi 

bersifat server side”. PHP termasuk dalam open source product, sehingga source 

code PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas. Versi terbaru PHP dapat 

diunduh secara gratis melalui situs resmi PHP: http://www.php.net. PHP juga dapat 

berjalan pada berbagai web server seperti IIS (Internet Information Server), PWS 

(Personal Web Server), Apache, Xitami. PHP juga mampu berjalan di banyak 

sistem operasi yang beredar saat ini, diantaranya: Sistem Operasi Microsoft 

Windows (semua versi), Linux, Mac Os, Solaris. PHP dapat dibangun sebagai 

modul web server Apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI 

(Common Gateway Interface). PHP dapat mengirim HTTP header,  dapat  mengatur  

cookies, mengatur  authentication  dan  redirect user (Nurchana, 2022). 

Salah satu keunggulan yang dimiliki PHP adalah kemampuannya untuk 

melakukan koneksi ke berbagai macam software sistem manajemen basis data atau 

Database Management Sistem (DBMS), sehingga dapat menciptakan suatu 

halaman web dinamis (Sukaesih, 2021). 



 

 

14 

 

BAB 4  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada PT Sinergi Informatika Semen Indonesia ini mempunyai project 

untuk mengembangkan sebuah fitur Invoice di aplikasi e-procurement. E-

PROCUREMENT yaitu platform yang dimana untuk proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis 

web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi 

yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

Dalam melaksanakan Kerja Praktik, dilakukan dengan cara meneruskan 

ide aplikasi yang sebelumnya pernah dibangun. Dengan banyaknya peminat yang 

ikut bukan hanya dari karyawan internal perusahaan maka platform ini 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan lain.  Alur kerja praktik 

dapat digambarkan pada flow diagram yang di tunjukan pada gambar 4.1 

 

 

  

BAB IV 
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Gambar 4.1. Flow Diagram Kerja Praktik
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4.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Tujuan analisis kebutuhan Mengembangkan persyaratan kualitas yang 

memadai dan rinci, dimana para manajer dapat membuat pekerjaan proyek yang 

realistis dan staf teknis dapat melanjutkan dengan perancangan, implementasi dan 

pengujian. 

 

4.1.1 Analisis Pengguna 

Identifikasi pengguna  difitur Invoice pada aplikasi E-Procurement dapat 

di lihat pada tabel 4.1    

Tabel 4.1. Identifikasi Pengguna 

 

  

No Pengguna Fungsional 

1 Unit Kerja  Sebagai membuat create GR 

2 Vendor Sebagai pemasok barang dan 

memastikan ketersediaan sebuah 

barang atau jasa yang di 

perlukan 

3 Verifikator 1 (keuangan) Mengecek dokumen keuangan 

yang telah di uploud 

4 Verifikator 2 (Pajak) Mengecek dokumen pajak yang 

telah di uploud 

5 Bendahara Rekapitulasi invoice pembayaran 
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4.1.2 Analisis Sistem 

Kebutuhan system secara rinci dapat dilihat di tabel 4.2  

 

Tabel 4.2. Kebutuhan Sistem 

No Aspek Spesifikasi 

1 Bahasa Pemrograman PhP, Java Script, Golang, Pyton 

2 Framework Lumen, React 

3 DataBase PostgreSQL 

4 Operasi System CentOs 

5 

Tools 

Prototype Design : Figma 

Code Repository : Gitlab 

Automated Testing : Black Box 

  

4.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan tahapan pengembangan setelah 

melakukan analisis sistem. Berikut merupakan tahapan dalam perancangan system 

 

4.2.1 Use Case Diagram 

Use Case diagram Digunakan untuk menggambarkan fungsi fungsi dari 

aplikasi yang dapat dijalankan oleh admin berdasarkan jenis user yang 

menjalankanya. Dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Gambar Use Case Diagram 

 
4.2.2 Activity Diagram Invoice 

Flow lengkap Aktivitas Fitur Invoice dapat kita lihat pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3. Flow Activity Invoice 

4.2.3 Activity Unit Kerja 

Unit kerja berfungsi sebagai membuat GR/ Service Acceptance dan mengecek penalti. 
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4.2.4 Activity Vendor 

Vendor berfungsi untuk menerima GR dan membuat invoice dalam bentuk 

hardcopy yang akan dikirim ke verifikator 1. 

 

4.2.5 Activity Verifikator 1 

Verivikator 1 berfungsi sebagai untuk validasi data keuangan sudah sesuai 

ketentuan atau tidak. 

 

4.2.6 Activity Verifikator 2 

Verivikator 2 berfungsi sebagai untuk validasi data pajak sudah sesuai 

ketentuan atau tidak. 

 

4.2.7 Activity Bendahara 

Bendahara berfumgsi sebagai merekapitulasi surat perintah bayar dan 

memproses pembayaran juga memberikan notifikasi Invoice paid. 

 

4.2.8 Conceptual Data Model (CDM) 

CDM atau Conceptual Data Model adalah suatu desain konsep utama dari 

suatu database yang menghubungkan antar tabel. Biasanya ini adalah sebuah model 

awal sebelum dijadikan konsep database yang asli. 

Pada gambar 4.4 dapat dilihat CDM dari fitur Invoice pada aplikasi E-

Procurement. 
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Gambar 4.4. CDM Fitur Invoice 

 

4.2.9 Physical Data Model (PDM). 

Physical Data Model atau PDM adalah sebuah model skema yang 

berfungsi untuk mengimplentasikan Conceptual Data Model atau konsep pertama 

sebuah basis data agar siap di implementasikan menjadi basis data yang sebenarnya. 

Dalam tahapan tersebut hal ini perlu dilakukan untuk proses konsep sebuah model 

basis data. 

Pada gambar 4.5 dapat dilihat PDM dari fitur Invoice pada aplikasi E-

Procurement. 

 

 

Gambar 4.5. PDM Fitur Invoice  
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4.2.10 Implementasi Halaman Login 

Halaman Login ini adalah halaman awal dari aplikasi E-Procurement yang 

dimana di halaman ini menentukan halaman apa yang akan dituju oleh pengguna 

(Sesuai Hak akses akun), dapat dilihat pada gambar 4.6 

 

 

Gambar 4.6. Halaman Login   

 

4.2.11 Implementasi Halaman Vendor 

Tampilan halaman vendor invoice, tampilan ini menampilkan dokumen 

mana saja yang sudah diverifikasi oleh akun vendor. Dapat dilihat pada gambar 4.7 

 



23 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Halaman Vendor 

 

4.2.12 Implementasi Halaman Verifikator 1 

Tampilan halaman akun verivikator 1 (keuangan). Disini verivikator 1 

bertugas untuk memverifikasi data keuangan sudah sesuai dari ketentuan atau tidak. 

Dapat dilihat dari gambar 4.8 

 

 

Gambar 4.8. Halaman Verifikator 1 
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4.2.13 Implementasi Halaman Verifikator 2 

Tampilan halaman akun verivikator 1 (Pajak). Disini verivikator 1 

bertugas untuk memverifikasi data pajak sudah sesuai dari ketentuan atau tidak. 

Dapat dilihat dari gambar 4.9  

 

 

Gambar 4.9. Halaman Verifikator 2 

 
4.3 Hasil Pembahasan 

Hasil dari pengerjaan dan analisis aplikasi E-Procurement berbasis 

website ini adalah untuk mengetahui cara kerja alur aplikasi apakah sudah sesuai 

dari yang diharapkan oleh client apa belum dan memperbaiki issue-issue dan 

stopper yang terdapat pada aplikasi E-Procurement ini. Di dalam aspek efisiensi 

dapat kita lihat melalui proses pelaksanaan e-procurement atau waktu pelaksanaan 

yang membutuhkan waktu lebih singkat dan lebih cepat dibandingkan dengan 

pengadaan barang dan jasa secara manual. Waktu pelaksanaan e-procurement ini 

sangat mempengaruhi dalam hal pelaksanaan e-procurement dikarenakan jika 
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waktu yang digunakan dalam proses e-procurement lambat maka akan 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan
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BAB 5  

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sistem e-procurement 

dalam pengadaan barang dan jasa di PT PPA maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. E-Tendering (Tender) dapat menghasilkan proses yang efisien, efektif, terbuka, 

transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang sesuai dengan prinsip-

prinsip pengadaan barang dan jasa Pemerintah 

2. E-Catalogue (Katalog) digunakan karena lebih murah, lebih praktis, hemat, dan 

juga karena peningkatan efisiensi administrasi, penghematan yang diperoleh 

dan kemampuan untuk mencapai tujuan 

3. E-Purchasing (Pembelian) mempunyai keunggulan dalam proses pemilihan 

barang/jasa yang dilakukan secaara langsung melalui system katalog elektronik.  

 

5.2  Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisis hasil 

pembahasan pada bab sebelumnya maka perlu memberikan masukan sebagai 

berikut  : 

1. Diharapkan kepada pihak PT Sinergi Informatika Semen Indonesia dalam 

pembuatan aplikasi E-Procurement untuk memperbaiki tampilan aplikasi setiap 

fiturnya agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. 
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