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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di 

lingkungan Perusahaan, meliputi pengadaan: barang, jasa konstruksi, jasa 

konsultansi dan jasa lainnya yang pembiayaannya tidak menggunakan dana dari 

APBN/APBD. Dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah PT. Pelabuhan 

Indonesia II (Persero). 

 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan yang bergerak dalam bidang jasa 

kepelabuhanan dan logistik. Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta Utara ini 

memiliki kantor cabang dengan wilayah operasi yang tersebar 10 (sepuluh) provinsi 

untuk mengelola 12 (dua belas) pelabuhan, salah satunya adalah Cabang 

Pangkalbalam yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota 

Pangkalpinang.   

 Perusahaan ini dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa mempunyai 

aturan atau ketentuan sendiri yakni yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.568/2/6/2/PI.II-17 tanggal 2 Juni 

2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan 

Indonesia II (Persero). 

 Dalam Surat Keputusan Direksi tersebut terdapat metode pengadaan 

barang/jasa yang secara umum diklasifikasi berdasarkan tahapan pelaksanaan 

pengadaan dan besaran atau nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa dimana salah 

satu metode pengadaan barang/jasa adalah Pengadaan Langsung yaitu proses 

pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan, pemilihan langsung maupun 

penunjukan langsung dengan mengundang kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa 

yang terdapat dalam Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi atau Penyedia 

Barang/Jasa yang tidak terdapat dalam daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi 
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berdasarkan justifikasi dari Direktur Pengguna Barang/Jasa atau General Manager 

dimana proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan. 

 Pelaksanaan Pengadaan Langsung secara garis besar meliputi proses 

undangan Pengadaan Langsung, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen 

penawaran, evaluasi dokumen penawaran, negosiasi, dan Surat Perintah Kerja. 

Pada uraian tersebut di atas proses yang berjalan masih menggunakan dokumen 

manual sehingga kurang efisien dan terdapat kesulitan dalam penyimpanan atau 

pencarian data. 

 Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Sistem 

Informasi Pengadaan Barang/Jasa (E-Procurement) dengan Model FAST pada PT 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pangkalbalam”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil sebuah Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang 

dibangun dengan Model FAST, metode Object Oriented dan Struktur Data 

serta menggunakan alat bantu UML? 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengadaan 

barang/jasa pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pangkalbalam 

yang dapat digunakan secara online? 

3. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pencarian data – data pengadaan 

barang/jasa yang lama jika suatu saat diperlukan kembali? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam hal ini penulis melakukan pembatasan masalah, hal ini dilakukan 

agar pembahasannya tidak menyimpang dari judul penelitian. Adapun batasan - 

batasan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti tidak membahas tentang keamanan sistem; 

2. Peneliti hanya membahas pengembangan sistem dengan model FAST; 
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3. Dalam implementasi rancangan sistem peneliti menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan bahasa markah HTML; 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk meminimalisir waktu yang mungkin terbuang akibat proses 

pengadaan barang/jasa yang berjalan kurang efektif dan efisien sehingga 

penyelesaian pekerjaan/proyek secara keseluruhan dapat berjalan dan selesai 

berdasarkan jadwal/target perusahaan yang telah ditentukan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

laporan ini, penulis membaginya dalam bab-bab yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi laporan yang meliputi latar 

belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail serta 

dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdari 3 (tiga) pembahasan yaitu model, metode penelitian 

dan tools (alat bantu dalam analisis dan merancang sistem 

informasi). 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis dan perancangan 

sistem dengan perencanaan dan pembangunan sebuah sistem 
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aplikasi secara berurutan yang mengikuti model pengembangan 

sistem yang digunakan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam laporan ini, yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran 

dari penulis. Disamping itu, untuk melengkapi laporan ini penulis 

juga melampirkan beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan 

materi penulisan laporan ini.  


