
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis, ada istilah yang sering kita dengar yakni lelang atau 

tender pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa dalam 

bidang konstruksi merupakan salah satu prosedur dalam mencari perusahaan, 

ataupun orang–orang yang mampu diberikan suatu tanggung jawab, terhadap 

pekerjaan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur maupun pengadaan 

barang. Tender merupakan salah usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau 

suatu instansi untuk memperlihatkan adanya transparansi dalam persaingan usaha 

ketika diadakannya proyek pengadaan barang dan jasa. Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tender adalah kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara 

swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pelelangan barang/jasa yang 

dilakukan bersifat umum dari pengadaan barang, seperti mobil pada suatu instansi 

hingga pengadaan jasa seperti jasa konsultan. Dalam setiap proses pengadaan 

harus selalu ada perencanaan yang matang agar terjadi kecocokan antara jumlah 

kebutuhan dan anggaran yang ada sehingga terjadi hubungan proses yang 

bertujuan memperoleh manfaat yang tinggi dan efisiensi. Kegiatan pengadaan 

barang dan jasa di sebuah institusi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu 

dengan metode penunjukan langsung, pemilihan langsung dan melalui proses 

tender. Aturan baku dan ketentuan hukum yang mengatur tentang proses kegiatan 

pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah diatur dalam Keputusan 
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Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 beserta aturan-aturan perubahan yang 

selalu diperbaharui setiap tahunnya. Dalam proses pelelangan sampai dengan 

proses penetapan pemenang lelang sering menimbulkan permasalahan 

menggunakan cara serta tahapan konvensional. Proses evaluasi tender yang 

dilakukan secara konvensional akan menimbulkan adanya persekongkolan tender 

dimana pelaku usaha melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain, atau 

kerjasama antara peserta dengan panitia untuk menguasai pasar dengan cara 

mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 

persaingan yang tidak sehat, sehingga proses pemilihan pemegang tender mamsih 

bersifat subjektif. Panitia lelang pun akan disibukkan dengan berbagai hal terkait 

proses lelang sampai dengan penentuan pemenang hal tersebut sudah tentu 

memakan waktu, untuk itu diperlukan suatu sistem yang bisa mempercepat dan 

mempermudah kinerja panitia pengadaan lelang proyek dengan hasil yang akurat 

dan lebih objektif, juga dapat menyediakan bukti tambahan untuk memberikan 

pembenaran. 

Berdasarkan uraian yang dikemukan di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan aplikasi sistem pendukung 

keputusan berbasis web dalam penentuan pemegang tender proyek perangkat 

lunak menggunakan metode analytic hierarchy process. Tujuan dari penelitian ini 

adalah menggembangkan aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web 

dalam penentuan  pemegang  tender proyek perangkat lunak menggunakan 

metode analytic hierarchy process. Implementasi dari kriteria AHP yaitu dengan 

memanfaatkan bobot masing-masing kategori yang diperoleh berdasarkan 

banyaknya indikator yang digunakan. Metode ini meliputi proses penilaian yang 
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dimulai dari nilai yang ditawarkan untuk mengetahui jumlah masing-masing 

indikator kemudian penjabaran tujuan strategis ke dalam indikator kelayakan. 

Dari kelayakan indikator yang bersifat kualitatif dan kuantitatif kemudian dapat 

memberikan persentase sebagai hasil kelayakan dalam hal pemegang proyek 

perangkat lunak. 

Terdapat  beberapa penelitian terdahulu yang pernah dibuat terkait 

pengembangan sistem pendukung keputusan dalam penentuan pemenang tender, 

diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Saripah, Abdullah (2015) tentang sistem 

pendukung keputusan pemilihan calon pemenang tender proyek dengan Metode 

Analytic Hierarchy Process (AHP) pada dinas pekerjaan umum Kabupaten 

Indragiri Hilir. Hasil dari penelitian ini yaitu menghasilkan sistem yang dapat 

membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam proses 

pascakualifikasi untuk memilih rekomendasi calon pemenang tender proyek. 

Kelebihan sistem ini yaitu memudahkan panitia pelelangan dalam menghitung 

perbandingan dari masing-masing calon pemegang tender, serta memberikan 

format form yang dapat meminimalisir kesalahan penilaian. Saran yang diberikan 

pada sistem ini yaitu tampilan interface yang diharapkan lebih menarik karena 

dapat mempengaruhi user dalam melakukan input penilaian yang dapat 

berpengaruh terhadap tingkat perhitungan kriteria dan alternatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Surjawan, Daniel Jahja (2012) tentang 

sistem lelang tender dan dealing online berbasis web. Aplikasi yang diusulkan 

dibuat untuk mempermudah kontraktor untuk mengikuti tender secara online. 

Hasil dari penelitian ini yaitu menghasilkan sistem aplikasi yang dapat 
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menghandle semua kegiatan lelang dalam satu kesatuan sistem. Kelebihan dari 

sistem ini yaitu dapat membuat laporan berkaitan tentang semua kegiatan lelang 

secara terkomputerisasi sehingga mengurangi waktu dan tenaga, serta sistem ini 

menggunakan e-mail dalam komunikasi antara kontraktor, pemenang tender, dan 

admin. kekurangan dari sistem ini yaitu konsep sistem bidding online perlu 

adanya penggunaan teknologi webcam, database yang digunakan masih 

menggunakan penyimpanan data yang kecil dan menengah yaitu SQL Ekspress, 

jadi untuk menyimpan data yang lebih banyak perlu database yang lebih baik, 

efisien, efektif, dan aman seperti ORAQLE, perlu penambahan sistem 

pembayaran dan sistem lainnya. 

 Dari beberapa sumber literature review tersebut maka titik berat dari 

penelitian ini lebih difokuskan pada “Sistem Pendukung Keputusan Pemegang 

Proyek Perangkat Lunak Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process 

(AHP)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 

beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini, antara lain: 

1. Bagaimana menentukan pembobotan setiap kriteria untuk menentukan 

pemegang tender proyek perangkat lunak? 

2. Bagaimana menerapkan metode Analitical Hierarchy Process (AHP) dalam 

menentukan pemegang proyek perangkat lunak?  

3. Bagaimana merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemegang 

proyek perangkat lunak menggunakan metode Analytic Hierarchy Process? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan, maka 

permasalahan dibatasi sebagai berikut : 

1. Melakukan perancangan sistem menggunakan metode AHP dengan 

beberapa kriteria yang menjadi prioritas diantaranya adalah harga 

penawaran, administrasi, keahlian, pengalaman, waktu, kualitas.  

2. Metode yang digunakan sebagai sistem pendukung keputusan pemegang 

proyek perangkat lunak pada penelitian ini adalah metode Analitical 

Hierarchy Process (AHP). 

3. Penelitian hanya dikhususkan untuk pemilihan pemegang dalam proyek 

perangkat lunak. 

4. Keluaran dari sistem ini berupa informasi urutan prioritas pemegang  proyek 

perangkat lunak dari yang tertinggi sampai terendah.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Menentukan pembobotan dari setiap kriteria, untuk menentukan pemegang 

tender proyek perangkat lunak. 

2. Menerapkan metode Analitical Hierarchy Process (AHP) sebagai metode 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam menentukan pemegang tender 

proyek.  

3. Merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang berguna dalam 

menentukan pemegang tender proyek perangkat lunak yang sesuai dengan 

kriteria. 



6  

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mempermudah proses penentuan suatu keputusan terbaik dari berbagai 

alternatif keputusan yang ada. 

2. Sebagai salah satu alternatif untuk menentukan pemegang tender 

proyek perangkat lunak yang sesuai dengan kriteria. 

3. Untuk mendapatkan hasil keputusan yang tepat dengan menggunakan 

metode Analitical Hierarchy Process (AHP). 

4. Dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi 

penilaian yang subjektif. 

 

 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berdasarkan 

jurnal penelitian antara lain : 

1. Saripah, Abdullah (2015) penelitian ini berjudul Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Calon Pemenang Tender Proyek dengan Metode 

Analytic Hierarchy Process (AHP) pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang 

sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP untuk 

membantu pemilihan calon pemenang tender proyek. Hasil dari penelitian ini 

yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan tender proyek yang dapat 

memberikan kemudahan kepada pihak panitia pelelangan dalam menghitung 

nilai perbandingan dari masing-masing calon pemenang tender dan 

meminimalisir kesalahan. 
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2. Romi Hardianto, Rometdo Muzawi (2016) penelitian ini berjudul Sistem 

Pendukung Keputusan untuk Menentukan Pemenang Tender Kontraktor 

Menggunakan Metode AHP (Study Kasus di Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Agam). Tujuan dari penelitian ini menganalisa kelemahan dan 

kekurangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dalam 

penseleksian kontraktor yang akan memenangkan tender proyek, serta 

merancang sistem pengambilan keputusan yang dikombinasikan dengan 

metode AHP untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam agar 

tidak salah dalam menyaring kontraktor yang sesuai dengan criteria yang telah 

ditentukan. Hasil dari penelitian ini yaitu telah menciptakan model 

pengambilan keputusan untuk seleksi kontraktor sehingga dapat menilai 

kontraktor lebih objektif dan optimal. 

3. Julius Freejhon Nanlohy (2017) penelitian ini berjudul Analisis Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Tender Proyek Pada Dinas Pekerjaan 

Umum Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). Tujuan 

dari penelitian ini untuk mempercepat dan mempermudah kinerja panitia 

pengadaan Lelang Proyek Pemerintah dengan hasil yang akurat/tepat dan juga 

dapat menyediakan bukti tambahan untuk memberikan pembenaran, sehingga 

dapat memperkuat posisi pengambil keputusan dengan menyediakan berbagai 

alternatif pilihan dengan mempertimbangkan beberapa unsure dari setiap 

krteria yang sudah ditentukan.  

4. Teuku Mirwan Sahputra (2011) penelitian ini berjudul  Sistem Penunjang 

Keputusan Pemenang Tender Proyek Menggunakan Metode Analitycal 

Hierarchy Process (AHP) pada Dinas Pekerjaan Umun Kabupaten Aceh 
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Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem penunjang 

keputusan pemenang tender proyek untuk memperoleh hasil suatu informasi 

dan keputusan terhadap penawaran yang layak ditetapkan sebagai pemenang 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan berbasis komputer 

secara efektif dan efisien, sehingga dapat membantu kelancaran proses 

evaluasi dalam pemilihan pemenang tender proyek. Hasil dari penelitian ini 

adalah sistem penunjang keputusan tersebut membantu melakukan penilaian 

setiap perusahaan Tender proyek dengan melakukan perubahan nilai bobot 

maka hal ini berguna untuk memudahkan pengambil keputusan yang terkait 

dengan masalah pemilihan pemenang tender proyek, sehingga akan 

didapatkan perusahaan yang paling layak untuk menjadi pemenang. 

5. Daniel Jahja Surjawan, Grace Spriyanti (2012) penelitian ini berjudul Sistem 

Lelang Tender dan Dealing Online Berbasis Web. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu merancang aplikasi yang dapat menyimpan, mengolah dan mengelola 

semua data/dokumen tender agar lebih terstruktur dengan adanya teknologi 

database. Hasil dari penelitian ini yaitu menghasilkan sistem yang 

menggunakan DSS dalam menentukan kontraktor yang lulus seleksi dan 

berhak maju ke tahap selanjutnya. 


