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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pesatnya kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan dalam 

dunia bisnis membuat suatu perusahaan harus bekerja keras diantara perusahaan-

perusahaan baik yang bergerak disektor barang, jasa, maupun industri dan itu 

semua untuk mencapai tujuan perusahaan. Mereka berlomba untuk menjadi yang 

terbaik di bidangnya. Keadaan ini baik secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan yang dirintis oleh para pelaku 

yang terlibat didalamnya dan menjadi pendorong untuk menjalankan kegiatan 

perusahaannya dengan lebih efektif dan efisien. 

Menurut Lukas Dwiantara, SIP, M.SI. dan Rumsari Hadi Sumarto, 

SIP. (2004:4) pengertian pengadaan logistik merupakan serangkaian 

kegiatan untuk menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan, baik 

berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat 

dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi 

perusahaan industri, pengadaan barang merupakan hal yang sangat penting guna 

kegiatan proses produksi supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam 

setiap proses produksi, suatu perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk 

dapat menggunakan sumber-sumber didalam perusahaan sebanding dengan 

bahan-bahan dan jasa-jasa yang diolah menjadi produk. Dengan demikian terlihat 

bahwa banyaknya bahan-bahan yang dapat disediakan akan menentukan besarnya 

kinerja manajemen produksi dalam setiap perusahaan. 

 PT Industri Telekomunikasi Indonesia/INTI, (Persero) Bandung adalah 

sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Pengelola 

Industri Telekominikasi Strategis (BPIS) yang bergerak dalam bidang industri 

teknologi telekomunikasi informasi, manufacturing dan assembling engineering 

barang-barang elektronika serta pelayanan jasa instalasi telekomunikasi masih 

mendatangkan sebagian besar komponennya dari luar negeri, baik dalam bentuk 
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CKD (Completely Knocked Down) dimana komponennya adalah komponen impor 

dan sebagian lagi diproduksi sendiri yang bahan bakunya juga di impor dari 

negara yang sama. 

 Dalam hal pengadaan barang dan jasa operasional proyek pembangunan 

Tower atau Bangunan Telekomunikasi Seluler (BTS) khususnya bidang jasa, 

telekomunikasi, jasa perakitan, instalasi, konsultasi, perencanaan, manajemen 

proyek, pendidikan dan pelatihan. Penulis hanya mengambil penelitian pada 

proyek CME XL saja.  

Pada bidang bisnis yang mengalami tekanan persaingan global yang 

keras, PT. INTI (Persero) akan memposisikan  sebagai value chain  perusahaan  

Multi Nasional Company (MNC). PT. INTI (Persero) akan  membangun 

kemitraan dengan para  Multi Nasional Company berdasarkan kepada kekuatan 

Jasa Engeneering yang dimiliki. Sedangkan pada bisnis yang tekanan persaingan 

globalnya yang tidak keras, PT. INTI (Persero) tetap bertahan, baik sebagai Total 

Solution Provider maupun pemasok Produk dan Jasa Engeneering yang sesuai 

dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing pengguna. 

Seiring dengan perkembangan perusahaan yang ditandai dengan 

kenaikan volume kegiatan dan meluasnya bidang operasi menyebabkan 

perusahaan membutuhkan suatu bagian dalam perusahaan  untuk mengelola 

barang atau material yang dapat membantu perusahaan dalam menyelenggarakan 

pengawasan dan pengelolaan operasi perusahaan tersebut. Bagian pengadaan 

barang atau material dalam suatu perusahaan mutlak diperlukan dan sangat 

memegang peranan yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Oleh 

karena itu, pengadaan material yang ada dalam perusahaan harus dikelola dengan 

baik salah satunya yaitu dengan melakukan perencanaan dan pengendalian untuk 

menjamin barang atau material supaya ada pada saat dibutuhkan agar proses 

produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Keberhasilan pengadaan barang yang dilakukan perusahaan merupakan 

kemampuan perusahaan untuk mengelola material dan jasa-jasa dengan biaya 

yang rendah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai seperti kualitas, 

penyerahan, dan pelayanan (service) yang diinginkan. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: 

“TINJAUAN PENGADAAN BARANG DALAM NEGERI PROYEK 

CME XL PADA PT. INTI (PERSERO) BANDUNG “. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Dengan adanya bagian yang menangani pengadaan barang, maka 

kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan baik dalam situasi dan kondisi yang 

bagaimanapun. Dikarenakan transaksi pengadaan barang dilakukan pada dalam 

dan luar negri dan ada banyak proyek didalamnya maka penulis hanya membatasi 

masalah pada pengadaan barang dalam negeri (DN) dan pada proyek CME XL 

saja, Oleh karena itu masalah yang ingin dibahas oleh penulis antara lain adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dalam negeri proyek CME XL 

pada PT. INTI (Persero), Bandung. 

2. Masalah-masalah apa saja yang ada dalam pengadaan barang dalam negeri 

proyek CME XL pada PT. INTI (Persero), Bandung. 

3. Bagaimana cara mengatasai masalah-masalah tersebut. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu prasyarat 

dalam menempuh ujian sidang akhir pendidikan Diploma III di Universitas 

Widyatama serta untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengadaan 

barang dalam negeri proyek CME XL pada PT. INTI (Persero), Bandung, 

sedangkan Tujuan Peninjauan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dalam negeri proyek CME 

XL pada PT. INTI (Persero), Bandung. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang ada dalam pengadaan 

barang dalam negeri proyek CME XL pada PT. INTI (Persero), Bandung. 

3. Untuk mengetahui cara mengatasi masalah-masalah dalam pengadaan barang 

dalam negeri proyek CME XL pada PT. INTI (Persero), Bandung. 
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1.4   Kegunaan Kerja Praktik 

Dengan dilakukan penelitian ini maka diharapkan akan dapat 

mengetahui mengenai pengadaan barang. Kegunaan penelitian ini adalah dapat 

memberikan gambaran nyata penerapan yang telah diberikan selama perkuliahan 

dalam praktek yang sebenarnya di lapangan. Kegunaan dari hasil penelitian yaitu :  

1. Kegunaan Operasional 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dasar yang berguna bagi 

perbaikan dan pengembangan perusahaan. 

b. Bagi Pihak Terkait 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak terkait yang 

membutuhkan informasi dari hasil penelitian ini. Memberikan gambaran 

betapa pentingnya pelaksanaan pengadaan barang yang dapat menjadi 

bahan masukan bagi institusi, lembaga dan perusahaan. Serta mengungkap 

masalah-masalah yang berkaitan dengan pengadaan barang dalam negeri 

pada PT.  INTI (Persero) Bandung. 

2. Kegunaan Pengembangan Ilmu 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat merealisasikan antara teori yang didapat 

diperkuliahan dengan praktek secara langsung di lapangan mengenai 

pengadaan barang. 

b. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian lebih lanjut yang meneliti tentang pengadaan barang. 

 

1.5   Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode Deskriptif, yaitu dengan cara memperoleh data dan informasi tentang 

pengadaan barang dalam negeri proyek CME XL pada PT. INTI (Persero), 

Bandung. Dalam penyusunan laporan penulis memperoleh bahan dan data dengan 

cara sebagai berikut : 
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1. Riset Keperpustakaan (Library Research) 

Riset ke perpustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari, meneliti dan menelaah dari berbagai bahan bacaan dan 

data yang meliputi buku-buku yang menunjang dalam membandingkan 

antara teori dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

2. Riset Lapangan (Field Research) 

Riset lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara : 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara penulis langsung 

terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan mengadakan 

pengamatan-pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

diteliti. 

b. Interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dengan 

narasumber yang terkait dalam mencari data-data yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas akhir. 

 

1.6   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. INTI, Bandung yang berlokasi di Jl. Moh. 

Toha No. 77 Bandung 40253. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Februari 

sampai dengan 25 Maret 2008. 

 


