
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Era disrupsi teknologi dimana fenomena internet of thing, big data, cloud 

computing hingga artificial intelligent telah menjadi bagian yang mendukung 

aktivitas kita semua. Salah satu bentuk dampak positif dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi adalah munculnya sistem digitalisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal sebagai electronic Government atau 

e-Government (Holle 2011). Secara berkelanjutan penggunaan e-Government 

mencakup transformasi penyampaian layanan publik, meningkatkan interaksi 

antara warga dan pemerintah, menyederhanakan komunikasi dua arah antara warga 

dan pemerintah, meningkatkan efisiensi organisasi publik, dan penghematan uang 

pembayaran pajak (Gauld 2010).  

Salah satu fungsi organisasi badan usaha yang terdampak dari perkembangan 

teknologi adalah fungsi pengadaan barang/jasa. Saat ini pengadaan semakin 

didorong untuk memberikan pelayanan dengan waktu pemenuhan pekerjaan yang 

lebih speedy dan value for money terhadap hasil pekerjaan dengan tidak lagi 

menjadikan harga termurah sebagai satu-satunya tolok ukur efektivitas pengadaan. 

Seluruh pelaku pada rantai nilai (value chain) diciptakan untuk dapat 

berkomunikasi dan bekerja sama secara real-time yang didukung oleh sistem yang 

terhubung melalui internet. Inilah karakteristik utama dari era revolusi industri 4.0. 

Hal ini mensyaratkan insan pengadaan memiliki peran penting dalam peningkatan 

nilai manfaat rantai pasok.  

Bentuk kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang/jasa 

pemerintah adalah dengan diterapkannya proses pengadaan barang/jasa yang 

memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara 

elektronik yang lingkupnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan. Dukungan digitalisasi pada proses kerja pengadaan 

barang/jasa dapat menjadi sebuah kebutuhan primer bagi keberlangsungan usaha 

dan keberlanjutan. Keberlanjutan dalam fungsi pengadaan dapat digambarkan 

sebagai pengadaan berkelanjutan, yang mencakup pencapaian tujuan berkelanjutan 

melalui penggunaan semua aktivitas dalam proses pembelian dan pasokan (Walker 

et al. 2012). Untuk mengembangkan keberlanjutan maka pengembangan platform 

e-Procurement pun terus menerus ditingkatkan demi memastikan penggunaan yang 

efektif dan memperoleh manfaat terbaik dari sistem pengadaan elektronik. 

Perubahan ini menuntut para profesional di bidang pengadaan merancang strategi 

penyesuaian yang adaptif.  

Sebagai referensi underlying dari penyelenggaraan pengadaan maka 

pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI 

nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tak kurang 

Perpres ini telah mengalami beberapa perubahan dan mulai tahun 2018 diganti 

dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa 

pemerintah.  

Pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang pembiayaannya sebagian atau 

seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD juga tunduk pada Keppres 80 tahun 

2003 sebagaimana telah diubah menjadi Keppres No 61 tahun 2004. Dalam 
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Keppres tersebut telah menyinggung kemungkinan pengadaan barang dan jasa 

secara elektronik atau e-Procurement. Penerapan e-Procurement merupakan wujud 

dari implementasi good governance untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan 

menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor 

swasta dan masyarakat (Mulyadi 2016). Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa 

karakteristik good governance menurut UNDP (United Nation Development 

Program) salah satunya adalah efficiency dan effectiveness, yaitu pengelolaan 

sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna 

(efektif). 

Implementasi e-Procurement sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat 

langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, 

memproses aplikasi lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi 

biaya operasi) dan manfaat tidak langsung (pengadaan elektronik untuk membuat 

pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan 

hubungan dengan mitra) (Teo et al. 2009). e-Procurement memungkinkan 

konsolidasi sumber daya sehingga dengan jaringan elektronik antar organisasi 

diyakini dapat meningkatkan koordinasi antara perusahaan dan mengurangi biaya 

dalam mencari barang dan jasa yang sesuai (Panayiotou et al. 2004).  

Dalam konteks organisasi, fungsi pengadaan yang sukses memiliki efek 

positif pada kinerja keuangan perusahaan (Chen et al. 2004) dan procurement 

strategic measurement diakui sebagai kontributor penting bagi kesuksesan strategis 

perusahaan (Cousins et al. 2008). Namun demikian pembelian masih sering dilihat 

sebagai fungsi pendukung dan keberhasilannya diukur dalam hal kemampuannya 

untuk memotong biaya (Axelsson et al. 2002). Hal ini dapat menyebabkan strategi 

pembelian jangka pendek yang merugikan (Jääskeläinen 2017). 

Jika selama ini pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah atau 

perusahaan BUMN dilaksanakan secara konvensional atau manual, maka kini 

dengan adanya kebijakan pengadaan secara elektronik semua pengadaan barang 

dan jasa pemerintah dimungkinkan melalui jalur elektronik, melalui website resmi 

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat maupun Daerah serta website 

Perseroan (untuk BUMN). Menurut pendapat beberapa ahli, pengadaan barang dan 

jasa secara elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual, baik 

oleh pengguna maupun penyedia barang dan jasa. Perbedaan Sistem Pengadaan 

Barang dan Jasa (Tanesia 2015) dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1  Perbedaan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konvensional 

dan e-Procurement 
 

No Konvensional e-Procurement 

1 Pemasukan dan Pengambilan dokumen 

dilakukan dengan tatap muka 

Pemasukan dan pengambilan dokumen 

dapat dilakukan melalui internet 

2 Pengumuman dilakukan pada beberapa 

media 

Pengumuman dilakukan pada Internet 

melaui website yang ada 

3 Daerah cakupan pemberitahuan terbatas Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas  

4 Kesempatan berkolusi antar panitia dan 

penyedia jasa 

Kesempatan berkolusi antar panitia dan 

penyedia jasa kecil 

5 Kurang transparan Lebih transparan 

  Sumber : Tanesia 2015 
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Namun demikian, sering kali instrumen yang secara teori baik, dalam 

pelaksanaannya tidak demikian. Menurut survei yang dilakukan oleh Multilateral 

Development Bank (2007) menyebutkan ada berbagai masalah dalam pelaksanaan 

e-Procurement di Eropa, Asia, Oceania, dan South America. Masalah tersebut 

antara lain: (1) Kurangnya kepercayaan dari supplier terhadap sistem; (2) Kurang 

terintegrasinya sistem; (3) Proses dan dokumen tidak seragam; (4) Sistem tidak 

didukung peraturan terkait pengadaan secara elektronik; (5) Kurangnya informasi 

pasar dan referensi harga; dan (6) Masalah terkait teknologi.  

Hambatan juga dialami oleh penyedia barang/jasa untuk mengikuti e-

Procurement karena kekurangan sumberdaya, baik infrastruktur maupun 

sumberdaya manusia, seperti kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknologi 

informasi dari personil penyedia (Wong dan Sloan 2004). Ketersediaan 

infrastruktur yang dimaksud disini mencakup banyak hal, yaitu dari mulai 

perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik 

lainnya (Manuhutu et al. 2014). Carayannis dan Popescu (2005) juga menyebutkan 

hambatan penerapan e-Procurement antara lain prosedur yang sulit, intervensi 

negara berlebihan, disfungsional birokrasi, dan resistensi terhadap perubahan 

sistem.     

Kemungkinan trend yang akan terjadi di tahun 2019 adalah hal yang cukup 

menarik untuk diantisipasi, riset dari Forrester (Fenwick 2015) menyatakan 60% 

perusahaan besar dan 54% perusahaan menengah akan memprioritaskan 

implementasi produk teknologi digital dalam kegiatan operasionalnya, termasuk 

pengadaan barang dan jasa. Dalam jurnal vision 2020 yang dikutip oleh 

PricewaterhouseCoopers (2019) menyatakan bahwa 25% fungsi pengadaan akan 

berfokus pada peningkatan interaksi dengan supplier dan perubahan tujuan dari 

yang semula berbasis nilai dan biaya ke Return of Investement (ROI). Komunikasi 

dengan para supplier memegang peran penting dalam mencari solusi permasalahan 

pengadaan dan peningkatan untung, baik bagi konsumen maupun vendor. 

Penelitian lainnya dari Infosys memperkirakan bahwa penerapan kecerdasan buatan 

dalam platform e-Procurement dapat mengurangi campur tangan tenaga ahli 

manusia sebesar 15% dari keseluruhan penggunaan teknologi digital pada 

pengadaan barang berbasis elektronik di tahun 2019. Perkembangan teknologi 

digital yang cepat menuntut para tenaga ahli di bidang pengadaan untuk selalu 

membekali diri dengan pengetahuan terkini, jika tidak dilakukan maka akan 

berdampak pada penurunan jumlah tenaga profesional, terlebih jika perusahaan 

tidak mampu bersaing dalam meningkatkan sumber daya manusia. Penurunan 

jumlah tenaga profesional yang signifikan diprediksi akan terjadi berbanding lurus 

dengan perkembangan teknologi. Riset yang dimuat dalam Paramount Workplace 

(Khalife 2018) bahkan menyatakan kebutuhan tenaga pengadaan profesional tidak 

akan tercukupi dengan jumlah tenaga ahli yang tersedia. Rasio antara ketersediaan 

tenaga kerja dengan permintaan bahkan mencapai 1:9. 

Meningkatnya perkembangan teknologi di bidang pengadaan harus dibarengi 

dengan upaya regenerasi tenaga profesional demi memastikan permintaan staf ahli 

tetap terpenuhi. Hal ini yang menjadi perhatian Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kepala LKPP bahkan berkomitmen untuk 

mengupayakan program pengadaan barang dan jasa agar menjadi bidang keilmuan 

khusus di masa depan. 

https://go.forrester.com/blogs/15-12-08-the_state_of_digital_business_2016_to_2020/
file:///C:/Users/ariesta/AppData/Roaming/Microsoft/Word/vision%202020
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1Data internal PT SMI. 
2Estimasi dari ekstrapolasi terhadap rata-rata pertumbuhan historis 5 tahun belakang. 
3CAGR historis rata-rata nilai pengadaan selama tahun 2012-2016.  
 

Sumber : Data internal PT SMI (2018) 

Keterangan : 1Data internal PT SMI. 
           2Estimasi dari ekstrapolasi terhadap rata-rata pertumbuhan historis 5 tahun belakang. 
           3CAGR historis rata-rata nilai pengadaan selama tahun 2012-2016. 

Urgensi untuk mengembangkan sistem pengadaan barang dan jasa secara 

elektronik pada badan usaha adalah frekuensi dan nilai pengadaan yang mengalami 

peningkatan signifikan. Seiring pertumbuhan tersebut harus juga diimbangi dengan 

pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan, yakni 

infrastruktur sistem yang memadai seraya melakukan upaya mitigasi risiko atas 

setiap potensi risiko yang mungkin terjadi. Pertumbuhan signifikan penggunaan 

pengadaan secara elektronik terlihat pada tahun 2017 LPSE yang 

menyelenggarakan e-Procurement menjadi 635 yang awalnya hanya berjumlah 11 

LPSE saja pada tahun 2008, kemudian tahun 2017 sebanyak 34 propinsi sudah 

melaksanakan e-Procurement, selanjutnya untuk instansi yang menyelenggarakan 

e-Procurement tahun 2017 mencapai 731 instansi di seluruh Indonesia, realisasi 

lelang dengan sistem e-Tendering tahun 2017 berjumlah 123.542 paket lelang 

(Purwanto 2018). 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) adalah BUMN dengan 

nilai dan frekuensi pengadaan yang tumbuh sejak 5 tahun lalu dan perkiraan rata-

rata nilai rupiah pengadaan yang bertumbuh 5 tahun ke depan. Nilai ini ditunjukan 

pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

 
Tabel 2  Nilai pertumbuhan pengadaan PT SMI tahun 2012-2016 per metode pengadaan 

Tahun1 
Lelang/Seleksi 

Terbatas 

Penunjukan 

Langsung 

Pemilihan 

Langsung 

Pembelian 

Langsung 

2012 543,950,166 53,290,601 57,841,449 12,246,131 

2013 2,438.292,667 47,958,866 66,415,122 5,663,475 

2014 800,536,080 188,752,841 91,544,790 8,122,466 

2015 15,615,384,615 97,482,412 29,913,907 19,095,238 

2016 1,937,500,000 71,767,810 81,761,006 8,673,469 

Pertumbuhan Tahunan3 37.4% 7.7% 9.0% -8.3% 

Perkiraan 5 Tahun kedepan2 489.3% 145.1% 154.1% 65.0% 

 

 

 

 

 
Tabel 3  Frekuensi pengadaan PT SMI tahun 2012-2016 per metode pengadaan 

Tahun1 
Lelang/ Seleksi 

Terbatas 

Penunjukan 

Langsung 

Pemilihan 

Langsung 

Pembelian 

Langsung 

2012 6 163 60 84 

2013 3 144 27 99 

2014 6 190 64 145 

2015 26 199 151 63 

2016 32 379 159 196 

Pertumbuhan Tahunan3 52.0% 23.5% 27.6% 23.6% 

Perkiraan 5 Tahun kedepan2  810.5% 287.1% 338.1% 288.4% 

  Sumber : Data internal PT SMI (2018) 

  Keterangan : 

 
 

 

Pertumbuhan nilai dan frekuensi pengadaan merupakan bentuk tantangan 

organisasi untuk menjaga produktivitas, dengan target pertumbuhan jumlah output 

dari perkiraan 5 tahun kedepan, maka hal tersebut diharapkan sebagai hasil 
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kontribusi dari pelaksana pengadaan (input) dengan jumlah yang tetap. 

Pertumbuhan ini juga mensyaratkan fungsi pengadaan di PT SMI untuk bergerak 

menuju fungsi strategis melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta 

pemanfaatan teknologi untuk mendorong nilai yang lebih besar dan membuat 

diferensiasi pemasok. Pengadaan merupakan fungsi strategis yang penting daripada 

sebagai fungsi operasional (Kraljic 1983). Dengan kebutuhan teknologi yang 

berkembang pesat, fungsi pengadaan harus menyesuaikannya dengan benar untuk 

meningkatkan komunikasi, kolaborasi, laporan analitik, dan aplikasi di sepanjang 

proses P2P (Pongsuwan 2016) 

Oleh karena itu penting untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem e-

Procurement dalam kaitannya dengan kematangan kemampuan dan bagaimana 

meningkatkan kinerja dalam fungsi untuk memperluas nilai pengadaan dalam rantai 

pasokan, karena pemahaman mengenai kematangan pengadaan saat ini adalah 

prasyarat untuk dianggap sebagai fungsi strategis (Keough 1993) untuk mendukung 

kinerja organisasi. 

 

 

Perumusan Masalah 

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu fungsi organisasi yang memiliki 

peran penting dalam mendukung tujuan organisasi. Dukungan tersebut akan 

tercapai bila para pelaksanaan didalamnya memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu upaya yang maksimal 

agar pengadaan barang dan jasa dapat menghasilkan kinerja yang diinginkan. Salah 

satu aspek yang dapat mempengaruhi kinerja pengadaan adalah sistem e-

Procurement yang efektif. 

Selama empat tahun terakhir terdapat indikasi peningkatan frekuesi dan nilai 

pengadaan di PT SMI. Selain itu, peningkatan yang terjadi juga menuntut tingkat 

kematangan proses pengadaan yang baik dan penerapan dari prinsip pengadaan 

yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yang apabila tidak diterapkan lebih lanjut 

akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

pencapaian dukungan dari tujuan organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui hal-hal yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pengadaan secara 

elektronik. Hal tersebut dijadikan landasan untuk mendapatkan analisa yang tepat 

guna mengevaluasi pelaksanaan pengadaan di PT SMI. 

Beberapa permasalahan yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi prinsip pengadaan barang dan jasa di PT SMI? 

2. Bagaimana tingkat kematangan (maturity level) pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa PT SMI? 

3. Bagaimana efektivitas penerapan e-Procurement PT SMI? 

4. Bagaimana pengaruh prinsip pengadaan dan kematangan (maturity level) 

pelaksanaan pengadaan terhadap efektivitas penerapan e-Procurement PT 

SMI? 
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Tujuan Penelitian 

Sebagai upaya pemecahan masalah maupun memahami gejala (fenomena) 

yang dijelaskan dalam latar belakang, maka disusun tujuan antara, lain:  

1. Menganalisis penerapan prinsip pengadaan barang/jasa PT SMI. 

2. Menganalisis tingkat kematangan (maturity level) pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa PT SMI.  

3. Menganalisis efektivitas penerapan e-Procurement PT SMI. 

4. Menganalisis pengaruh prinsip pengadaan dan kematangan (maturity level) 

pelaksanaan pengadaan terhadap efektivitas e-Procurement PT SMI. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat: 

1. Bagi organisasi pelaksana, penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan secara elektronik 

yang sedang berjalan agar pelaksanaan pengadaan PT SMI menjadi lebih efektif. 

2. Bagi peneliti, dapat memberikan suatu pembelajaran dalam menerapkan teori 

yang telah diterima dalam bidang manajemen. 

3. Bagi akademis, sebagai salah satu bahan kajian empiris untuk meningkatkan 

efektivitas  pengadaan secara elektronik di PT SMI dan sumber referensi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk menganalisis pengaruh penerapan 

prinsip pengadaan dan procurement maturity level menggunakan analisis Structural 

Equation Modelling (SEM) dengan Partial Least Square (PLS) yang mendasarkan 

pada pendapat/persepsi para stakeholder Pengadaan (penyedia dan panitia) di PT 

SMI terhadap variabel efektivitas implementasi e-Procurement melalui data primer 

dan data sekunder. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi e-Procurement 

 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran yang 

tertentu (Jogiyanto 2007). Sistem e-Procurement sebenarnya tak ubahnya dengan 

sistem pengadaan barang/jasa yang sudah dijalankan badan usaha atau Perusahaan 

saat ini (memerlukan tatap muka). Yang membedakan antara e-Procurement adalah 

penggunaan hasil dari akses kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yaitu 

media internet. Berkat akses media internet antara pemerintah dan pihak swasta 

tidak perlu bertatap muka dalam proses pengadaan barang/jasa. Mulai dari 

pendaftaran, penawaran, penyanggahan sampai penentuan pengumuman pemenang 




