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ABSTRAK - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai 

Implikasi Penerapan E-procurement Terhadap Kepuasan Pengguna di LPSE Kota 

Tasikmalaya. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif dan verifikatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. 

Sampel yang digunakan pada penelitian sebanyak 40 responden. Alat analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linier sederhana dan uji t. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi Penerapan E-procurement 

berpengaruh sebesar 0,7% terhadap Kepuasan Pengguna. Hal ini menandakan bahwa 

hipotesis alternatif diterima. 

 

 

Kata kunci: Penerapan E-procurement, Kepuasan Pengguna 

 

 

 

THE IMPLICATIONS OF THE IMPLEMENTATION OF 

E-PROCUREMENT TO THE USER SATISFACTION AT LPSE 

TASIKMALAYA 
 

ABSTRACT - The objectives of this research are to know and analyze about the Implications 

of the implementation of E-procurement to the User Satisfaction at LPSE Tasikmalaya. 

 Research method which applied in this research is descriptive and verificative 

research method, while data collecting technique is done by through qeustionaire. The sample 

used in the research as many as 40 respondents.The analyzer applied is simple regression 

technique and t test. 

 The result of this research are indicated that Implementation of E-procurement has 

positive influence amounted to 0,7% of the User Satisfaction at LPSE Tasikmalaya. This 

indicates that the alternative hypothesis is accepted. 
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1. Pendahuluan 

Penggunaan teknologi informasi cenderung menjadi sebuah kebutuhan bagi institusi 

dalam membantu serta mendukung berjalannya sebuah proses manajemen, selain itu juga 

untuk memberikan nilai tambah (added value) dan sekaligus sebagai keunggulan dalam 

menghadapi persaingan (competitive advantage) bagi sebuah perusahaan maupun institusi 

diantara para pesaingnya di dalam menjalankan operasional dan bisnisnya. 

Selain daripada pentingnya penggunaan TI dalam era informasi seperti sekarang ini, 

dalam institusi maupun perusahaan juga membutuhkan adanya sebuah transparansi atau 

keterbukaan. Keterbukaan disini merupakan data atau informasi bagi masyarakat yang dapat 

diakses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketersediaan informasi dan 

kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta 

hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik merupakan salah satu bentuk 

keterbukaan yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah kegiatan agar hasilnya lebih baik, 

seperti pemerintah yang bersih dan responsif terhadap kepentingan masyarakat dan juga 

perkembangan aspirasi (Amsal Bakhtiar, 2004: 12). 

Salah satu investasi di bidang TI yang cukup penting dalam perkembangan sebuah 

perusahaan atau lembaga dalam menunjang sebuah proses yang transparan dan terbuka adalah 

e-procurement. E-procurement, menurut daftar kata X-Solutions, merupakan istilah dari 

pengadaan (procurement) atau pembelian secara elektronik, yang mana bagian dari e-bisnis 

dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam 

sebuah perusahaan. 

Sistem e-procurement di Indonesia lebih dikenal dengan istilah LPSE atau Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik. Menurut LPSE Nasional, Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (khususnya didalam institusi pemerintahan Indonesia) merupakan unit kerja yang 

dibentuk di seluruh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi 

Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa 

secara elektronik serta memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan 

pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik 

selain akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan 

persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, tentu 

secara tidak langsung juga akan mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi 

kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government 

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan (Oliviera, 2001: 43). 

Pengertian pengadaan barang/jasa secara konvensional/manual yaitu pengadaan 

secara langsung atau tatap muka dan dilaksanakan dalam suatu tempat dan semua administasi 

yang dilaksanakan dengan langsung antara pihak panitia dan pihak penyedia barang/jasa 

(kontak langsung) sehingga ini bisa dianggap bisa terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. 

Tahapan dan langkah-langkah pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang 

menjadi perbedaan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Unit Layanan 

Pengadaan (ULP). Yang perlu di perhatikan pada tahapan ini adalah dokumen pemilihan. 

Dokumen untuk e-procurement dengan konvensional amat berbeda, utamanya pada 

tahapan pengadaan, penyampaian dokumen dan bentuk surat penawaran serta 

lampirannya. 

2. Penyelengara 

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik membutuhkan sebuah unit khusus di 

pemerintah, unit tersebut bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE 

inilah yang berfungsi sebagai penghubung antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi e-
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procurement. LPSE bertugas untuk membangun sistem e-procurement, memberikan 

pelatihan kepada semua pihak yang terlibat, serta menjaga, merawat dan memperbaiki 

sistem e-procurement. Namun dalam konvensional/manual lembaga penyedia adalah 

Panitia Pengadaan/Pelelangan. 

3. Tahap Pendaftaran 

Proses Pendaftaran lelang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam sistem 

manual, panitia harus mempersiapkan meja dan kursi khusus untuk menerima pendaftar, 

juga harus ada orang yang menjaga untuk menerima pendaftar, serta menyiapkan 

formulir pendaftaran untuk diisi oleh calon Penyedia Barang/Jasa. Dari sisi Penyedia 

Barang/Jasa harus menyiapkan sejumlah dokumen dan persyaratan lainnya. 

Namun dengan sistem e-procurement, pendaftaran dilakukan secara online. Dari sisi 

panitia cukup melihat layar monitor untuk mengecek jumlah pendaftar dan dari sisi 

peserta/pengguna cukup login menggunakan ussernaame dan password yang telah 

dimiliki. 

4. Proses Pengumuman 

Pengumuman lelang e-procurement berbeda dengan lelang konvensioanal / manual, 

panitia menerbitkan pengumuman lewat media surat kabar. Namun pada pengumuman 

lelang secara elektronik/e-procurement proses pengumuman melalui website LPSE. 

5. Rapat Penjelasan 

Dengan sistem e-procurement tidak dilakukan tatap muka pada tahapan ini masing-

masing pihak cukup berada di depan komputer. Dengan cara seperti ini tidak ada kontak 

fisik dan meminimasilir sesuatu yang tak diinginkan. 

6. Tahapan Pemasukan Dokumen 

Di dalam sistem lelang konvensional/manual kita mengenal sistem satu sampul, dua 

sampul dan dua tahap. Untuk sistem e-procurement dikenal dengan satu file dan dua file, 

dengan sistem e-procurement ini maka penyedia tidak perlu direpotkan untuk 

menyiapkan dana untuk fotocopy dokumen. 

7. Tahap Pembukaan Dokumen 

Bila dalam Pengadaan secara konvensional/manual pada saat pembukaan dokumen wajib 

disaksikan oleh semua peserta atau Penyedia Jasa dan dilaksanakan dalam suatu tempat 

pertemuan. Namun dalam e-procurement tidak akan ada kumpul-kumpul Penyedia Jasa 

pada satu tempat. 

8. Tahap Evaluasi 

Tahapan evaluasi antara sistem konvensional/manual dengan sistem e-procurement sama 

saja, yaitu sama-sama memeriksa dokumen dari peserta, bedanya pada sistem 

konvensional/manual panitia melihat dokumen fisik sedangkan pada sistem e-

procurement panitia melihat layar komputer dan jika ditemukan kejanggalan dalam 

dokumen maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat memanggil Penyedia Barang/Jasa 

untuk memperlihatkan dokumen asli. 

9. Usulan Calon Pemenang dan Penetapan Pemenang 

Pada tahapan ini di dalam sistem pengadaan konvensional/manual ketua panitia akan 

membuat surat resmi yang ditunjukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang 

berisi permintaan penetapan pemenang dan dua cadangan. Pada sistem e-procurement 

seluruh kegiatan tadi dilaksanakan hanya dengan klik pada tombol mouse dan sedikit 

pengetikan pada keyboard. 

10. Tahap Pengumuman 

Pada sistem konvensional/manual pengumuman dipasang pada papan pengumuman di 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan untuk sistem e-procurement, 

pengumuman pemenang dapat di lihat pada website LPSE serta seluruh peserta akan 

dikirim email secara resmi yang berisi pengumuman pemenang.  



31 

Dengan adanya sistem e-procurement ini, maka kinerja institusi pemerintahan yang 

khususnya ada di Kota Tasikmalaya diharapkan akan meningkat, karena pesanan-pesanan 

dibuat dengan memilih item-item yang ada didalam sistem sehingga dapat mengurangi 

kecenderungan kesalahan. Semua tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan 

secara online melalui internet sehingga proses menjadi efektif dan efisien serta transparan. 

Hal tersebut yang sudah dipaparkan secara tidak langsung akan mempengaruhi 

kinerja proses operasional yang berada dalam lembaga tersebut. Kinerja yang baik, khususnya 

dalam bidang pengadaan akan mendukung proses berjalannya transparansi dan persaingan 

yang sehat antar penyedia barang dan jasa juga bagi aparatur pemerintah, sehingga 

mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia 

pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, kepercayaan 

yang dibutuhkan juga akan mempengaruhi proses penerapan aplikasi e-procurement. 

Sistem e-procurement diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pengguna. 

Kepuasan pengguna/pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya (Oliver, 1980) dalam Supranto, (2006: 233). 

Sedangkan menurut kotler (2000: 34), kepuasan pengguna/pelanggan adalah” a person’s 

feeling of pleasure or disappointment resulting from comparing a product’s received 

performance (or outcome) in relations to the person’s expectation”. Kepuasan 

pengguna/pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja 

yang ia rasakan/alami terhadap harapannya. 

Berdasarkan fenomena yang ada di LPSE Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa 

kendala dalam penerapan e-procurement diantaranya kondisi infrastruktur dan pengaturan 

sistem pendukung e-procurement yang belum memadai, kemampuan teknologi pengguna dan 

penyedia jasa masih terbatas, tingkat kemampuan sumber daya manusia masih kurang dan 

sosialisasi kepada pihak yang terlibat masih terbatas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan suatu kajian yang bersifat penelitian 

dengan judul “IMPLIKASI PENERAPAN E-PROCUREMENT TERHADAP 

KEPUASAN PENGGUNA DI LPSE KOTA TASIKMALAYA”. 
Identifikasi  masalah  yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

implikasi penerapan E-Procurement Tehadap Kepuasan Pengguna di LPSE Kota 

Tasikmalaya? 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari pelaksanaan  penelitian  ini  untuk mengetahui dan 

menganalisis Implikasi Penerapan E-procurement Terhadap Kepuasan Pengguna di LPSE 

Kota Tasikmalaya. 

2. Landasan Teori 

2.1. E-Procurement 

E-Procurement merupakan integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua 

aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian, pemberian hak pemesanan, pengiriman 

dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. (Chaffey, 2004: 309) 

Sedangkan menurut Kalakota, Robinson dan Marcia (2001: 23) menyatakan bahwa e-

procurement merupakan merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. 

E-procurement  merupakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik oleh 

perusahaan. E-procurement adalah bentuk e-commerce untuk perantara produk dan jasa atau 

digunakan untuk tendering produk dan jasa antara perusahaan dengan pemasok e-

procurement kebanyakan di akses dari web oleh perusahaan-perusahaan besar dan badan-

badan usaha umum. E-procurement merupakan aplikasi e-commerce untuk proses negosiasi 

dan perjanjian (contractring). 

Untuk mengetahui penerapana e-procurement yang dapat dirasakan secara nyata 

oleh pengguna, maka terlebih dahulu harus mengetahui prinsip pemilihan penyedia jasa 
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secara elektronik . Prinsip pemilihan penyedia jasa secara elektronik menurut Budhiharjo 

Hardjowijono dan Hayie Muhammad (2008: 56) sebagai berikut: 

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan  menggunakan dana dan 

daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan 

atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan 

kualitas yang maksimum. 

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang 

telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 

3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa 

bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta 

oleh masyarakat pada umumnya. 

4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa 

yang memenuhi persyaratan/kriteria  tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 

jelas. 

5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat 

diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, 

sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada 

intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. 

6. Adil/tidak diskriminatif,  berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 

penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak 

tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 

7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan 

pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan indikator prinsip penerapan e-procurement di atas, diharapkan setiap 

perusahaan dapat memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga dapat memuaskan 

penggunanya. 

 

2.2. Kepuasan 

Menurut Oliver (1980) dalam (Supranto, 2006: 232) menyatakan bahwa “Kepuasan 

pengguna adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang 

dirasakannya dengan harapannya”.  Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan 

antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka 

pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pengguna/pelanggan akan puas. 

Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pengguna/pelanggan akan sangat puas. Menurut 

Sutedjo (2007: 3) ada beberapa indikator yang akan mempengaruhi kepuasan pengguna 

adalah sebagai berikut : 

1. Keadilan dalam mendapatkan pelayanan 

2. Kesesuaian terhadap lokasi pembayaran 

3. Kesigapan petugas di dalam pemberian pelayanan 

4. Kesesuaian antara tarif dan jasa yang dikenakan kepada pengguna/pelanggan 

5. Kesesuian antara hasil atau kinerja yang diterima dengan harapan pengguna 

Untuk memperjelas implikasi penerapan e-procurement terhadap kepuasan pengguna dapat 

dilihat pada bagan dibawah ini : 
 
 
 

6.  
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Gambar 2.1 : Paradigma Penelitian 

 

 

3. Objek Dan Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota 

Tasikmalaya yang terletak di Jalan Ir. Djuanda (Bypass) No. 191 Telp. (0265) 320725 Kota 

Tasikmalaya.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu : 

1. Variabel Independent (X)  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Independent adalah e-procurement. 

2. Variabel Dependent (Y) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepuasan pengguna. 

3.1. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna/pelanggan LPSE  Tasikmalaya yaitu 

sebanyak 300 . Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil agar mewakili seluruh 

populasi digunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin yang dikutip oleh Husein Umar 

(2002:141) sebagai berikut: 

2)(1 eN

N
n


   (Husein Umar, 2002 : 87) 

Keterangan : 

n    = Ukuran Sampel 

N   = Populasi 

e    = % kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

Menurut data pengguna LPSE, memperlihatkan jumlah pengguna sebanyak 300. 

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan taraf nyata 15 % adalah sebagai 

berikut: 

3970,38
)15,0(3001

300
2




n  

Untuk mempermudah analisa data dalam penelitian ini, maka jumlah sampelnya dibulatkan 

menjadi 40. 

3.2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

b. Uji Reliabilitas 

c. Analisi Terhadap Kuesioner 

    KEPUASAN PENGGUNA (Y) 

1. Keadilan dalam mendapatkan 

pelayanan 

2. Kesesuaian terhadap lokasi pembayaran 

3. Kesigapan petugas di dalam pemberian 

pelayanan 

4. Kesesuaian antara tarif dam jasa yang 

dikenakan kepada pelanggan 

5. Kesesuian antara hasil atau kinerja 

yang diterima dengan harapan pelaggan 

 

Menurut Sutedjo (2007: 3) 

PENERAPAN  

E-PROCUREMENT (X) 

- Efisien 

- Efektif 

- Transparan 

- Terbuka 

- Bersaing 

Menurut Budhiharjo 

Hardjowijono dan Hayie 

Muhammad (2008: 56) 
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d. Analisis Regresi 

e. Analisis Koefisien Determinasi. 

 

3.2.1. Uji Validitas 

Hasil uji validitas variabel independen yaitu E-procurement menggunakan SPSS sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Uji Validitas E-procurement 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0,679 0,3120 Valid 

2 0,609 0,3120 Valid 

3 0,634 0,3120 Valid 

4 0,457 0,3120 Valid 

5 0,465 0,3120 Valid 

6 0,679 0,3120 Valid 

7 0,361 0,3120 Valid 

8 0,475 0,3120 Valid 

9 0,581 0,3120 Valid 

10 0,488 0,3120 Valid 

11 0,636 0,3120 Valid 

12 0,623 0,3120 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner 

 

Berdasarkam hasil output di atas maka semua butir e-procurement dikatakan valid karena 

nilai rhitung pada semua butir lebih besar dari rtabel. 

 

Tabel 3.3 Uji Validitas Kepuasan Pengguna 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 0,726 0,3120 Valid 

2 0,441 0,3120 Valid 

3 0,699 0,3120 Valid 

4 0,759 0,3120 Valid 

5 0,686 0,3120 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner 

 

Berdasarkan hasil output  di atas maka semua butir kepuasan pengguna dikatakann valid 

karena rhitung pada semua butir lebih besar dari rtabel 

3.2.2. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas variabel independen yaitu e-procurement sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Uji Reliabilitas E-procurement 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner deengan SPSS 

 

Dari hasil uji reliabilitas dengan SPSS diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,797, karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 maka pernyataan/pertanyaan 

variabel e-procurement dikatakan reliabel atau stabil dari waktu ke waktu. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,797 12 
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 Hasil uji reliabilitas variabel dependen yaitu kepuasan pengguna sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Uji Reliabilitas Kepuasan Pengguna 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data ;Kuesioner dengan SPSS 

Dari hasil uji reliabilitas dengan SPSS diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,675, karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 maka pernyataan/pertanyaan 

variabel kepuasan pengguna dikatakan reliabel atau stabil dari waktu ke waktu. 

4. Hasil Dan Pembahasan 

Besarnya pengaruh Penerapan E-procurement terhadap kepuasan Pengguna, dapat 

dilihat dari indikator yang digunakan oleh masing-masing variabel dengan menggunakan 

analisi regresi sederhana. 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang diperlukan maka 

dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan uji t 

yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara Penerapan E-procurement terhadap 

kepuasan Pengguna, dimana hasil dari pengolahan data melalui SPSS. 

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah berupa output program SPSS. Dari 

output SPSS tersebut dapat dilakukan analisis hasil regresi sebagai berikut: 

1. Persamaan Regresi 

Tabel 4.23 Hasil Output SPSS untuk Persamaan Regresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

asil dari 

uji Coefficients, nilai konstanta a = 21,110 dan b = 0,039 sehingga diperoleh persamaan 

regresi linier sebagai berikut: 

Y = 21,110 + 0,039X 

Keterangan: 

a. Nilai konstanta (a) adalah 21,110. Hal ini dapat diartikan jika koefisien e-procurement 

bernilai 0, maka Kepuasan Pengguna bernilai positif yaitu 21,110. 

b. Nilai koefisien regresi variabel Kepuasan pengguna (b) bernilai positif yaitu 0,039. 

Hal ini dapat diartikan setiap peningkatan e-procurement sebesar 1, maka Kepuasan 

Pengguna meningkat sebesar 0,039. 

2. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.24 Hasil Output SPSS Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,675 5 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 21,110 4,023  5,248 ,000 

Eprocuremen

t 

,039 ,077 ,082 ,508 ,614 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,082
a
 ,007 -,019 1,609 

a. Predictors: (Constant), Eprocurement 
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Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh E-procurement terhadap Kepuasan pengguna 

menggunakan koefisien determinasi dengan menggunakan rumus Kd = 
2

r x 100%. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat di tabel 4.24. 

Dari tabel model summary diperoleh angka R square sebesar 0.007. Hal ini menunjukkan 

pengertian bahwa E-procurement berpengaruh sebesar 0,7% terhadap Kepuasan 

Pengguna, sedangkan sisanya 99,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

3. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak dan seberapa besar signifikasi 

pengaruh tersebut, penulis menggunakan uji t. Adapun rumusan hipotesis yang akan diuji 

adalah sebagai berikut: 

H0 : ρ = 0, E-procurement tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna di LPSE 

Kota Tasikmalaya 

Hα : ρ ≠ 0, E-procurement berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna di LPSE Kota 

Tasikmalaya 

Berdasarkan Tabel 4.23 pada kolom t, diperoleh  thitung =  0,508 adapun ttabel untuk tingkat 

signifikan α = 0,05, derajat  kebebasan= 40-2 = 38 didapat ttabel = 2,024. 

Ternyata nilai t hitung < t tabel atau 0,508 < 2,024, Hα diterima  maka Penerapan E-

procurement berpengaruh Kepuasan Terhadap Pengguna. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LPSE Kota Tasikmalaya, maka dapat 

disimpulkan bahwa Penerapan E-procurement berpengaruh  terhadap Kepuasan Pengguna di 

LPSE Kota Tasikmalaya sebesar 0,7%. 
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