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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan disetiap perusahaan maupun organisasi terhadap teknologi 

informasi semakin lama semakin meningkat. Hal itu didukung oleh perkembangan 

dunia teknologi informasi yang pesat, maka setiap perusahaan atau organisasi akan 

berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi agar terus dapat 

bersaing dengan perusahaan atau organisasi lain. Setiap perusahaan dan organisasi 

akan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mengefektifkan dan 

mengefesiensikan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan maupun organisasi 

tersebut 

Dengan semakin banyaknya pelaku bisnis yang menyadari menyadari betapa 

pentingnya penggunaan internet sebagai kesempatan untuk mengubah pola bisnis 

yang konvesional ke dalam bisnis berbasis elektronik (e-Business). Dalam 

perkembangan e-Business, Banyak usaha yang menjadi lebih efisien dengan 

penggunaan teknologi informasi. (Ongowarsito, 2011) mengungkapkan 

penggunaan internet dalam bisnis semakin banyak dimanfaatkan perusahaan. Salah 

satu bagian dari e-Business yaitu  e-Procurement (electronic procurement) semakin 

banyak diminati perusahaan. hal ini diperkuat (Pujadi, Sari and Wibowo, 2009) oleh 

bahwa e-procurement dipakai untuk mengatasi masalah pengadaan barang dan jasa 

dan mempermudah hubungan dengan supplier, mulai dari pencarian supplier, 

membuat pesanan hingga barang dan jasa diterima. Menurut Unra (2015) proses 

pengadaan barang dan jasa konvensional dimana langsung mempertemukan pihak-

pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa di nilai memiliki beberapa 



 
 

2 
 

kelebihan dan kelemahan, kelebihan yang didapat adalah para pengguna dan 

penyedia barang atau jasa bertemu secara langsung dan melakukan tahap-tahap 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berasama-sama. Tetapi pengadaan 

konvensional membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, kurangnya 

informasi serta kompetisi, yang berakibat terhadap menurunnya kualitas 

pengadaan. 

E-procurement di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang dan jasa yang 

menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau e-procurement merupakan 

pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Adapun tujuan e-procurement di antaranya meningkatkan transparansi dan 

akuntibilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, menigkatkan tingkat 

efesiensi proses pengadaan, mendukung proses monitor dan audit, serta kebutuhan 

akses informasi terkini (Siahara, 2012).  

SMK YADIKA Baturaja merupakan sekolah menengah kejuruan yang 

berlokasi di Jl. Sultan Mahmud Badarudin, Sukaraja, Ogan Komering Ulu, 

Sumatera Selatan. Proses pengadaan barang dan jasa di SMK YADIKA dimulai 

dari  bagian logistik menanyakan kebutuhan ke pada setiap bagian di SMK 

YADIKA setelah itu bagian logistik membuat list tersebut di sebuah kertas lalu 

membuat pengajuan pengadaan barang di Microsoft Excel selanjutnya membuatnya 

menjadi hardcopy nantinya di berikan ke bagian Tata Usaha setelah mendapat 

validasi, bagian Tata Usaha memberikan pengajuan pengadaan barang tersebut ke 
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kepala sekolah dan setalah mendapatkan validasi dari kepala sekolah bagian Tata 

Usaha memberikan pengajuan barang tersebut kepada bagian logistik selanjutnya 

bagian logistik memberikan ke bagian keuangan untuk mendapatkan dana 

pengadaan barang dan baru dapat melakukan pengadaan barang. Setalah barang 

sudah tersedia semua barang berada di bagian logistik, dan pihak yang 

membutuhkan harus datang ke bagian logistik untuk mendapatkan barang tersebut 

maka penerima barang harus mengisi form Bukti Serah Terima Barang setelah 

mengisi ini pihak yang ingin mengambil barang harus ke bagian Tata Usaha atau 

Kepala Sekolah untuk memvalidasi form  Bukti Serah terima barang selanjutnya 

kembali ke bagian logistik untuk memvalidasi ke bagian logistik dan mendapatkan 

barang yang dibutuhkan. Dan dari form  Bukti serah terima barang bagian logistik 

membuat laporan bulan dan tahunan. Laporan pengadaan barang dibuat 

menggunakan Microsoft Excel sehingga bagian logistik perlu menginputkan data 

untuk membuat laporan, sementara untuk laporan ke yadika pusat pihak logistik 

memberikan laporan ke bagian ke tata usaha untuk dikirim setiap bulan dan tahun.  

Adanya penerapan sistem e-procurement dapat mengurangi proses manual 

yang memakan waktu dan rentah akan kesalahan penulisan, dengan sistem e-

procurement beberapa bagian langsung dapat melakukan pekerjaan menggunakan 

sistem yang akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang 

dan pembuatan laporan, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi SMK 

YADIKA Baturaja.  

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik membuat “Rancang Bangun                

E-Procurement Pada SMK YADIKA Baturaja”.Sistem tersebut merupakan suatu 

sistem pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik yang bebasis web 
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atau internet. Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan 

menggunakan e-procurement secara signifikan akan dapat meningkatkan 

efektifitas, efesiensi, selain itu biaya operasional dapat dikurangi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di paparkan maka 

didapatkan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem e-procurement pada 

SMK Yadika Baturaja berbasi web? 

2. Bagaimana merancang laporan pengadaan barang pada SMK Yadika 

Baturaja? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa lebih jelas dan terarah maka 

penulis memberikan batasan masalah yaitu: 

1. Sistem e-procurement yang dibangun untuk ruang lingkup SMK Yadika 

Baturaja. 

2. Sistem ini untuk mendapatkan supplier, menampilkan permintaan 

barang atau jasa, pemesanan, dan pembuatan laporannya. 

3. Sistem ini tidak melibatkan yayasan abdi karya pusat. 

4. Pembangunan sistem e-procurement menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan database MySQL. 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat sistem e-procurement berbasis web pada SMK 

YADIKA Baturaja. 
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2. Merancang laporan pengadaan barang pada SMK YADIKA Baturaja 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan adalah: 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam 

membuat sebuah sistem berbasis web sebagai bekal ketika di luar 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

2.    Manfaat Bagi Insatansi 

Hasil dari perancangan sistem dapat mempermudah SMK Yadika 

Baturaja dalam melakukan proses pengadaan barang atau jasa. 

3. Manfaat Bagi Universitas 

Membantu menyelesaikan permasalahan dalam organisasi atau instansi, 

sebagai bentuk tanggung untuk turut serta dalam memanfaatkan 

teknologi informasi, khususnya sistem e-procurement 

 

  

 


