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setiap doa-doanya.” 

 

“Teruntuk keluarga besar Teknik Industri Universitas Islam Indonesia terutama 

angkatan 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan yang belum saya 

sebutkan yang selalu memberikan semangat dan motivasi.” 

 

“Teruntuk Dea Tri Anggraeni yang tak pernah bosan memberikan doa dan 

semangat.” 
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HALAMAN MOTTO 

 

ي ي َا اُّ َي ايَاَّ لا َا  َ مَّ  َن َّ اَو َ ليَا ا َذ َمكَا  مَّ َ  َف َحسل ا اَُّ َْا ي   َ ي  ا اَّ َِ َفمَّ  َس يَح َ ا َح َس َح  اَُّ
َمكَا َّ هللَا اَ  ۖ    َّ َ ليَا َاا َذ َشاَّ  َز َشاَّ ََّو َز يَو َ ا َح َح ََ ايَاَّ لا َّ هللَا اَُّ  َ مَّ  َن َمكَا اَو َن  و 

ايَا  َ مَّ َاَّ ل اَا كَا َا ْ َه يرَا ََّ  ََ َت ٍَ ا ۖ َي َاَّ هللَا    ََا ا  م َه َْ َْ ََا اَُّ ٌ يِا  
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 

majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  

(Al Mujaadilah 11) 

وليَا مَا َا ََ ََيو اِا  ََا  ي ي ا اَو َّ َّ هلَل َا  َ ي ي َا َْ ََيا  تَا َا ََ َ َُ ََا   َ  ََّ ََا م  ََ ََ ِ ل اتَا َتَةَْحَا َااَُّ ا
ۖ ََيَا    يَا  ََ م ي  َسَت ايَا َا  َ ََا َّ ل م َْ َه َْ ايَا اَُّ  َ ما َاا َاَّ ل َْ َه َْ اَُّ ََا ا ۖ َي    ََا ا مل َل ََ َت م اَُّ اَ   َا

ٌَيأ ا  ََ ََّ 
Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di 

waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Az Zumar 9) 

 

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam 

masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.  

(Pramoedya Ananta Toer) 

 

Kejahatan adalah nafsu yang terdidik. Kepandaian, seringkali, adalah kelicikan yang 

menyamar. Adapun kebodohan, acapkali, adalah kebaikan yang bernasib buruk. 

Kelalaian adalah itikad baik yang terlalu polos. Dan kelemahan adalah kemuliaan hati 

yang berlebihan. (MH Ainun Nadjib) 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum. Wr. Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatnya laporan 
tugas yang berjudul analisis bias dalam pengambilan keputusan waktu lelang proyek pada 
layanan pengadaan secara elektronik Provinsi dapat terselesaikan. Solawat serta salam 
penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang telah 
membimbing manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya akan ilmu 
pengetahuan seperti saat ini. 
 Tugas akhir merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan bagi mahasiswa 
Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia untuk 
menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata-1. Harapan dari tugas akhir yang berjudul 
analisis bias dalam pengambilan keputusan waktu lelang proyek pada layanan pengadaan 
secara elektronik Provinsi Riau dapat memberikan saran dan masukan bagi LPSE 
provinsi Riau untuk perbaikan lebih lanjut. 
 Dalam laporan tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan 
dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul analisis bias dalam pengambilan 
keputusan waktu lelang proyek pada layanan pengadaan secara elektronik Provinsi. 
Sehingga penulis ingin mengucapkan banyak banyak terima kasih. Adapun yang telah 
membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bapak Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc selaku Dekan Fakultas 

Teknologi. 
2. Bapak Yuli Agusti Rochman, ST,M.Eng selaku ketua Prodi Teknik Industri 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Insdonesia Yogyakarta. 
3. Ibu Dwi Handayani S.T., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 

Terimakasih atas bimbingan pengetahuan dan nasehat yang sangat bermanfaat 
untuk saat ini maupun dikehidupan yang akan datang kepada penulis selama 
masa pengerjaan Tugas Akhir. 

4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai lembaga yang 
memperbolehkan mengambil data untuk melakukan penelitian ini. 

5. Kedua orang tua bapak Panut dan ibu Tukini yang selalu memberikan doa, 
dukungan, dan kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini 
dengan lancar. 

6. Adik Nugrahani Puspa Wardani yang selalu memberikan dukungan kepada 
penulis. 

7. Teman-teman seperjuangan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia 
Himawan Fahmi Sambodo, Anggi Azhari, Rolandi Ariwibowo, Septiansyah, 
Eko Suyono, Angga Mahardika, Febri Sundari, Ginandia Ariesta, Raditya 
Pratyaksa Dirgantara dan lain-lain yang selalu mengingatkan, memberikan 
dukungan serta motivasi. 

8. Kakak-kakak di Teknik Industri Universitas Islam Indonesia Brian Willingtoni 
Asmoro, RM Nur Cahyadi, Ramadhan Ikhsan, Fakhri Fadlan, Dion Sujarwo, 
Indra Miftah Faluti, Irwan Lukmansyah, Abdurrahman Fitra, Radyan Genta 
Samodra, Irfan Januar, Berma Septiyanda dan lain-lain yang selalu memberikan 
motivasi. 
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9. Adik-adik di Teknik Industri Universitas Islam Indonesia M Donny Alexandro 
R, Dicky Bayuadi S, Mitasya Susilo, Wanda Risman, Rio Himawan, Bima 
Baranza, Tomy Yuditio, Wiyogie Yuhanda. 

10. Adik Dea Tri Anggraeni yang selalu menemani dari awal hingga akhir 
disusunnya penelitian ini. 

11. Saudara-saudara Mahasiswa Pecinta Alam Unisi terkhusus GC XXXVI. 
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu dan telah membantu 

penulis dari awal hingga selesainya penelitian ini. 
 

Atas segala bentuk bantuan dan dukungan hanya doa yang dapat penulis berikan. 
Semoga segala kebaikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah 
SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kesalahan dan 
kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran untuk 
penyempurnaan. 

Dan semoga saja laporan tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang 
membutuhkan. 
 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Yogyakarta, 12 Agustus 2017 
Penulis 
 
 
 
Rizki Febrianta Nugraha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


