
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu peran pemerintah selaku pelaksana negara adalah memberikan 

pelayanan terhadap rakyat/masyarakatnya. Tugas Pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat membutuhkan berbagai macam kebutuhan 

penunjang seperti barang atau jasa. Untuk memperoleh barang atau jasa tersebut 

pemerintah tidak boleh sembarangan, terdapat aturan yang mengaturnya. Peraturan 

presiden No 4 tahun 2015 (perubahan dari peraturan sebelumnya) mengatur bahwa 

pemerintah dalam hal ini Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi lainnya diperbolehkan memenuhi kebutuhannya dengan melalui 

pengadaan barang/jasa pemerintah yang anggarannya berasal dari APBN/APBD.  

Berdasarkan peraturan presiden pengadaan barang/jasa meliputi; Pengadaan 

Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi, dan Jasa lainnya. Sedangkan pihak 

yang memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah disebut sebagai penyedia 

barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah ini diikuti oleh banyak penyedia 

barang/jasa, namun hanya satu penyedia saja yang keluar menjadi pemenang 

kemudian berhak atas pemenuhan kebutuhan dan mendapatkan sejumlah anggaran 

dengan nilai tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengadaan barang/jasa 

pemerintah merupakan hal yang penting, karena menurut Deputi Bidang 

Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, 30% dari belanja APBN merupakan 

belanja pengadaan barang atau jasa. Cukup besarnya persentase penyaluran 

anggaran kepada pengadaan barang/jasa membuat kegiatan ini rawan dari tindakan 

pidana yaitu korupsi. Berdasarkan statistik KPK dari tujuh jenis perkara, pengadaan 

barang/jasa menempati posisi kedua dengan 169 perkara dari total 646 perkara dari 

tahun 2014 hingga 2017 (Scholastica). 

Menurut Koordinator Devisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri 

Hendri mengatakan bahwa korupsi pada pengadaan barang dan jasa dimulai dari 

perencanaan dan pengaggaran (movanita). Perencanaan yang rawan akan tindak 
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kecurangan yaitu perumusan HPS, HPS merupakan akronim dari Harga Perkiraan 

Sendiri. Salah satu acuan pemerintah dalam menilai kelayakan penyedia 

memenangkan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan membandingkan 

nilai penawaran penyedia dengan HPS. HPS berperan penting karena HPS menjadi 

batas tertinggi dari harga penwaran yang bisa ditawarkan penyedia. HPS atau 

singkatan dari Harga Perkiraan Sendiri merupakan harga yang ditetapkan dari 

pemerintah untuk suatu pengadaan barang/jasa, HPS dirumuskan pada saat 

perencanaan sebelum pengadaan barang/jasa ditawarkan kepada penyedia. Ada 

beberapa cara dalam perumusan HPS, antara lain; survei pasar, perbandingan 3 

perusahaan, atau mengacu pada kontrak sebelumnya. Penyusunan HPS harus 

dilakukan denga cermat dan teliti, perencanaan HPS yang tidak tepat dapat 

berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan. Pengadaan akan berkemungkinan 

gagal karena tidak ada penyedia yang mengikuti akibat nilai HPS yang terlalu 

rendah atau pemerintah terindikasi merugi karena nilai HPS yang terlalu tinggi. 

Perlunya informasi tambahan untuk mendukung perumusan HPS ini, agar HPS 

yang dihasilkan merupakan HPS dengan nilai yang wajar dan menguntungkan 

kedua belah pihak. 

Sejak tahun 2011 Pemerintah Provinsi Riau telah menggunakan Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sejak itu sudah banyak data yang terhimpun 

melalui sistem ini, data yang tehimpun berupa data pengadaan barang/jasa dan juga 

data penyedia yang mengikuti pengadaan barang/jasa tersebut, tetapi belum ada 

penelitian yang meneliti data ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan 

penelitian dengan memanfaatkan data Pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi 

Riau dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok – kelompok yang lebih 

kecil, kemudian menganalisa kelompok tersebut untuk memeperoleh informasi 

baru yang berguna. 

Dunia komputer dikenal sebuah istilah data mining. Data mining merupakan 

suatu pendekatan cukup popular digunakan beberapa tahun belakang dalam 

pencarian informasi baru yang tersembunyi dalam data yang besar dan kompleks. 

Tujuan dari data mining adalah menemukan informasi baru berupa pola atau aturan 
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tertentu yang terbentuk di dalam sejumlah data dengan menerapkan algoritma 

tertentu. 

Salah satu algoritma yang ada pada data mining adalah K-means. K-Means 

termasuk kedalam jenis unsupervised atau tanpa data training. Metode ini membagi 

sekumpulan data menjadi beberapa cluster dengan karakteristik yang sama dan 

karakteristik yang berbeda akan dikelompokkan pada cluster yang lainnya. Metode 

K-Means Clustering dapat diterapkan pada kasus dengan jumlah record data yang 

sangat besar.  

Berdasarkan hasil penelitian Sisca Agustin, dkk (2016) dengan judul 

Perbandingan Metode K-Means dan Metode DBSCAN Pada Pengelompokan 

Rumah Kost Mahasiswa Di Kelurahan Tembalang Semarang, menggunakan nilai 

indeks silhouette  sebagai parameter perbandingan, didapatkan K-means memiliki 

nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai DBSCAN dengan perbandingan 0,463 

berbanding 0,281. Sehingga K-means terbukti lebih baik dalam pengelompokan 

dibandingkan dengan DBSCAN.  

Berdasarkan masalah serta solusi yang telah dijabarkan di atas, maka 

penulis mengambil suatu rumusan masalah untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Clustering Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau 

Menggunakan Algoritma K-Means” guna mengolah data pengadaan pemerintah 

Provinsi Riau dan harapannya menemukan informasi baru yang dapat digunakan 

sebagai informasi tambahan dalam perumusan anggaran.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang, maka pokok permasalahan yang 

akan diangkat dan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan 

teknologi data mining dalam hal ini K-means clustering untuk melakukan 

pengelompokkan data pengadaan barang/jasa. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat untuk menyamakan persepsi dalam penulisan 

laporan tugas akhir ini. Berikut batasan – batasan masalah dalam laporan ini: 
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1. Data pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah pengadaan barang/jasa 

pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2011 sampai 2016.  Data tahun 2017 

tidak digunakan karena sedang dalam pelaksanaan, jika dilibatkan 

dikhawatirkan akan menggangu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.  

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menerapkan K-Means 

untuk mengolah data pengadaan barang/jasa Provinsi Riau. Hasil yang berupa 

kelompok - kelompok dari pengadaan barang/jasa dapat mewakili populasi tertentu 

sehingga didapatkan pola yang bisa digunakan dalam menyusun anggaran 

pengadaan barang/jasa. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan tugas akhir yang 

akan dibuat: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum tugas akhir yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

serta sistematika penulisan laporan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori umum, dan teori-teori khusus yang 

berhubungan dengan tugas akhir ini seperti Pengadaan Barang/Jasa, 

Knowledge Discovery in Database, Data Mining, Unsupervised, 

Clustering,  K-Means.  

 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas langkah-langkah yang telah atau akan dilaksanakan 

selama proses penelitian. 

4. Bab IV Analisa dan Perancangan 

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisa masalah dan pemecahannya 

serta penerapan algoritma clustering yakni K-Means untuk penyedia yang 
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mengikuti pengadaan barang/jasa sesuai dengan teori-teori yang ada pada 

Bab II.  

5. Bab V Implementasi dan Pengujian  

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi yang terdiri dari: batasan 

implementasi, lingkungan implementasi, hasil implementasi, dan 

kesimpulan pengujian. 

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran  

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah penelitian.


