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Abstrak 

Game arcade merupakan permainan berbasis koin yang dijalankan oleh mesin yang umumnya ditaruh di tempat 

hiburan atau berkumpul seperti di mall, bar, game center dan bioskop. Game arcade mulai terkenal di Golden 

Age ketika game arcade menjadi budaya utama di negara maju pada tahun 1980an sejak memungkinkan 

peningkatan daya listrik dan penurunan biaya operasi listrik. Namun sistem game arcade dikelola oleh distributor 

untuk menyebarkan kepada negara-negara berkembang dan maju yang bergantung pada hukum arcade dengan 

tujuan masyarakat dapat menikmatinya dengan fitur-fitur yang bisa saja berbeda diakibatkan oleh procurement 

process. Salah satu negara yang ingin diteliti yaitu Indonesia, negara yang memiliki isi game arcade yang cukup 

banyak dan bagus dengan procurement process yang tersedia vendor-vendor sebagai hasil produk finance 

technology kepada pelanggan. Beberapa sistem game arcade di Indonesia belum memiliki kemudahan 

pembayaran ketika pengguna ingin memainkan mesin game arcade di tempat hiburan. Oleh karena itu, peneliti 

ingin membahas pengaruh optimisasi procurement process yang dikembangkan oleh peneliti kepada distributor-

distributor game arcade dan para pemain untuk sistem game arcade di Indonesia lebih baik dan lancar. 

 

Kata Kunci : Procurement Process, Arcade, Game, Finance Technology, Enterprise System 

 

Abstract 

Arcade games are coin-based games that are operated by machines that usually located on amusement or hangout 

places such as mall, bar, game center, and cinema. Arcade games became popular in the Golden Age where arcade 

games were main famous culture in developed countries in the 1980s since it enables the rise of electric power 

and the fall of electric operation cost. However, arcade game systems are managed by distributors to distribute 

the machines to other developed and undeveloped countries depends on the arcade laws with its goal, people could 

enjoy those with excellent features that could be differ each other affected by the procurement process. One of the 

countries that would be focused is Indonesia, a country that have quite a lot of arcade games with the availability 

of procurement process through vendors as their finance technology product results to their customers. Some 

arcade game systems in Indonesia didn’t receive many conveniences in payment when user wants to play the 

arcade game machines in the amusement places. Because of that, researcher like to discuss the effect of 

procurement process optimization progressed by researcher to arcade game distributors and players for a better 

and seamless arcade game system in Indonesia. 
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Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

“You can’t say that video games grew out of pinball, 

but you can assume that video games wouldn’t have 

happened without it. It’s like bicycles and 

automobiles. One industry leads to the other and 

then they exist side by side. But you had to have 

bicycles to one day have motor cars.”  

 

 Steven Baxter, Mantan Produser, The CNN 

Computer Connection [2] 

 

Video game dikembangkan menjadi sebuah mesin 

yang dapat dimainkan ketika pengguna 

memasukkan koin [1] sebagai salah satu budaya 

dunia dengan tujuan menghibur para pengguna yang 

kemudian didukung oleh sumber daya listrik sebagai 

awal kemajuan dari teknologi [3]. Hasil budaya 

barulah yang disebut video arcade game atau 

permainan arcade. Permainan arcade ini mencapai 

kemenangan jaya di era jaman emas atau The 

Golden Age pada tahun 1970an – 1980an dengan 

perkembangan kreativitas, ide desainer permainan, 

desain maupun sisi penggunaan dari mesin 

beroperasi koin dengan singkatan coin-op di Jepang 

dan Amerika Serikat [9]. Salah satu mesin yang 

memulai era tersebut yaitu Pong dengan 

implementasi dua batang bergerak dan sebuah bola 

yang dapat memantul dari batang tersebut. Pantulan 

bola ditambah sudut memukul seperti permainan 

tenis [4] yang dapat dimainkan di mesin. Sampai 

sekarang, game arcade menjadi kesempatan besar 

untuk menarik perhatian para pelanggan bagi yang 

tidak terbiasa dengan permainan dengan pemasaran 

konten digital yang bagus. Berdasarkan perusahaan 

permainan Capcom pada tahun 2018, pendapatan 

operasi game arcade sebanyak 462 juta Yen [5].  

 

Tentunya dalam pelayanan maupun sebuah produk 

memiliki tambahan fitur sistem di dunia terutama 

ketika sistem perusahaan semakin banyak 

digunakan yaitu procurement process untuk 

membantu perusahaan bagaimana dapat 

mendapatkan sumber data tertentu untuk 

menjalankan intinya [6]. Dukungan tambahan 

dilakukan oleh perusahaan financial technology atau 

fintech dikarenakan kebergantungan pengguna 

terhadap teknologi yang tinggi seperti di Indonesia, 

produk-produk dari financial technology dapat 

menyediakan pilihan banyak, mendapat pelayanan 

yang lebih baik namun tidak semua dapat digunakan 

secara lancar dikarenakan prediksi perubahan 

teknologi dapat berubah kapan saja dan 

mempengaruhi seluruh pemasaran yang 

mempengaruhi data mining dalam sistem tersebut 

[7]. Perusahaan-perusahaan financial technology di 

Indonesia telah mengumpulkan aset industri sebesar 

2,3 miliar melalui produk-produknya pada Oktober 

2018 [8]. 

 

Sistem permainan arcade di Indonesia 

menggunakan kartu gesek dan mendukung fitur 

produk-produk financial technology namun masih 

memerlukan optimisasi dan improvisasi terutama 

dalam procurement process sistem permainan. 

Data-data yang didapatkan selama permainan 

arcade perlu diamn Sehingga peneliti ingin melihat 

besarnya pengaruh optimisasi produk fintech 

terhadap procurement process di dalam sistem 

permainan arcade agar dapat memudahkan 

pelanggan dalam menggunakan produk maupun 

perusahaan yang bertanggung jawab dalam 

memegang sistem permainan arcade tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan apa yang terjadi ketika adanya 

optimisasi produk finance technology 

terhadap procurement process sistem game 

arcade di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan rumusan masalah 

penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dampak pengaruh produk 

finance technology terhadap procurement 

process sistem game arcade di Indonesia. 

2. Mengetahui hasil perubahan optimisasi 

produk finance technology terhadap 

procurement process sistem game arcade 

di Indonesia. 

3. Mengetahui solusi terbaik dalam 

procurement process sistem game arcade 

di Indonesia terkait dengan perkembangan 

produk finance technology di Indonesia. 

 

Landasan Teori 

2.1 Arcade 

 Arcade merupakan sebuah mesin yang 

diluncurkan dalam industri hiburan pada akhir abad 

19 [23] dan revolusi awal dalam permainan [24].  

Mesin tersebut hanya dapat berjalan jika 

dioperasikan dengan koin. Arcade semakin 

berkembang di Jepang dan Amerika pada awal tahun 

1990an karena dapat dijual lengkap dengan sebuah 

ROM untuk dimasukkan ke dalam sistem yang 

menguntungkan bagi para pemain ketika tidak perlu 

pergi menuju tempat hiburan [26]. Arcade dapat 



dikategorikan dalam berbagai aktivitas dimana para 

pemain dapat melakukan proses tersebut seperti 

tembak, balap, berkelahi, memecahkan teka-teki 

atau mencari cara keluar dari labirin. Setiap kategori 

umumnya dibagikan dalam level tingkat kesulitan, 

waktu yang terbatas, dan desain gambar grafik yang 

sederhana, minimalis, berwarna [21]. Objektif 

permainan arcade untuk membuat pemain bermain 

lebih lama dan meningkatkan skor sejak game 

arcade tidak memerlukan kondisi menang dengan 

ketergantungan pada skor [28].   

 Permainan arcade memerlukan isi yang 

luar biasa dari kreativitas pengembangan oleh 

manusia dimulai dari gambar visual, desain, suara, 

interaksi pengguna, cerita, sinematografi, estitika 

dan sebagainya. Arcade memberikan 2 manfaat 

yaiitu mengurangi banyak upaya pembuatan aset 

permainan secara manual dan meningkatkan nilai 

repetitif untuk memunculkan konten atau fitur biru 

[21]. 

 Pada jaman sekarang, permainan arcade 

dapat dimainkan dengan tambahan barang kecil 

melalui pembayaran oleh pelanggan untuk 

mendapatkan koin agar bisa memainkan mesin 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. 

Kategori permainan arcade seperti di Finlandia 

semakin beragam dimulai dari tambahan gerakan 

fisik seperti dansa, tiinju, melemparkan objek, dan 

musik. Kategori tersebutlah yang menujukan pada 

penyelesaian kebutuhan pelanggan mempunyai 

pengalaman baru dalam mencoba permainan 

tersebut [27]. 

2.2 Finance Technology  

Finance technology atau disebut dengan 

singkatan fintech yang berasal dari pembentukan 

kata baru yang menghubungkan teknologi dengan 

aktivitas bisnis khusus dari industri keuangan [19] 

merupakan sebuah penggunaan teknologi yang 

menciptakan suatu produk dan jasa dengan cara 

yang baru dan mudah untuk mengelola keuangan 

bagi masyarakat. Finance technology juga dianggap 

sebagai digitalisiasi perkembangan keuangan yang 

dapat menghubungkan jalur bisnis [10]. Finance 

technology dapat mengakibatkan investasi peer-to-

peer dimana masyarakat dapat meminjamkan uang 

tanpa melalui lembaga keuangan secara resmi 

sebagai perantara. Finance technology merupakan 

landasan yang menyediakan dasar pelanggan untuk 

melihat kemampuan memprediksi evolusi industri 

dan pengetahuan mereka mengenai keuangan secara 

mendalam dikarenakan keuangan merupakan hal 

yang penting bagi pertumbuhan terutama untuk 

pengalokasian modal [11]. Finance technology 

memberikan kesempatan kepada startup untuk 

membangun sebuah sistem dari awal seperti pada 

perbankan dengan lapisan teknologi untuk 

diintegrasi [17].  

Finance technology dibagikan dua kategori 

yaitu sustainable fintechs untuk mendirikan layanan 

keuangan yang melindungi posisi paasar dengan 

menggunakan inovasi yang berkelanjutan dan 

disruptive fintechs yang menantang penyedia 

dengan menawarkan produk dan jasa baru 

diluncurkan oleh perusahaan-perusahaan baru atau 

startup yang umumnya menganggu [15]. Financial 

technology berpengaruh pada masalah privasi dan 

keamanan yang dibagi tiga dimensi yaitu operasi 

bisnis, outsourcing, dan fin-privacy akibat 

keprihatinan siber dalam industri keuangan seperti 

aktivitas transaksi elektronik [14].  

Finance technology juga telah digunakan 

oleh berbagai perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan menginginkan pengguna mulai dari 

masyarakat, pebisnis dapat meminjam dan 

melakukan investasi uang lebih mudah. Mereka juga 

menginginkan proses pembayaran yang lebih murah, 

cepat, dan aman [12]. Finance technology 

melibatkan tempat aktivitas bisnis yang luas mulai 

dari pengembangan teknologi baru yang terdiri dari 

pembayaran, penyelesaian, deposit, pinjaman, 

menaikkan modal, asuransi, manajemen investasi, 

dan dukungan pasar [13]. Sehingga berdasarkan 

laporan DailySocial, finance technology perlu 

diotorisasikan oleh perbankan secara resmi [19].  Di 

Indonesia, penggunaan finance technology 

membutuhkan regulasi perbankan terutama di 

Indonesia karena lebih dari 36 juta peminjam 

keuangan, dan merupakan negara dengan populasi 

tanpa regulasi perbankan terbesar di dunia [16].  

Penggunaan finance technology di 

Indonesia secara mayoritas adalah dompet digital 

seperti Go-Pay sebesar 79.38% dan OVO sebesar 

58.42% pengguna. Penggunaan tersebut mencapai 

182,3 juta dolar untuk startup yang mendominasi 

industri keuangan. Pangsa pasar sudah dikuasai 

namun perlu edukasi lebih banyak mengenai hal 

tersebut. Namun masyarakat masih berhati-hati 

terhadap finance technology yang belum diregulasi 

[19]. 

 

2.3 Procurement Process 

Procurement process adalah salah satu inti 

yang diperlukan di dalam setiap perusahaan untuk 

efisiensi pembelian, mengurangi biaya pembelian, 

menyediakan penghematan, mendukung 



pengembangan berkelanjutan [33] dengan syarat 

memerlukan pembayaran atau permintaan dari 

pemasok atau penjual [34]. Proses tersebut menjadi 

kegiatan perekonomian utama oleh pemerintah 

dimana mempunyai 15%-20% pendapatan nasional 

di dunia sehingga disediakan beberapa jasa publik 

dan barang-barang umumnya untuk perkembangan 

nasional [31]. Procurement process memerlukan 

kebutuhan bisnis, isi persyaratan pengembangan, 

pembelian, penerimaan, dan inspeksi produk agar 

menjadi semakin akurat, dan memiliki pengetahuan 

procurement lebih banyak [32].  

Proses tersebut dibuat untuk 

mengidentifikasikan cara terbaik 

mengkoordinasikan proses pembangunan klien, dan 

mentaati kebijakan pembangunan sesuai dengan 

empat proses langkah yaitu Initiation, Procurement 

strategy, Procurement tactics dan Managing 

performance and delivery. Langkah-langkah 

tersebut krusial untuk dijalankan untuk menentukan 

pembagian tugas antara perushaaan dan pemasok, 

mengatur hubungan kontrak, pembangunan 

operasional agar dapat membuat keputusan sesuai 

tujuan perusahaan [30]. 

Berdasarkan regulasi di Eropa, 

procurement process memiliki empat macam 

langkah untuk menjalankan aktivitas dengan penjual 

atau vendor melalui tendering yang merupakan 

permintaan pemasok untuk melakukan tawaran 

bisnisnya yaitu open tendering, restricted tendering, 

tendering with negotiations, dan competitive 

dialogue. Open tendering merupakan tahap para 

penjual dapat bersaing berdasarkan pengumuman 

dan stabilitas keuangannya untuk melakukan 

tendering. Restricted tendering merupakan penjual 

diajak untuk mengirimkan dokumentasi sebagai 

kriteria seleksi. Tendering with negotiations 

merupakan sebuah langkah yang diperbolehkan jika 

teknis tidak mencukupi ekspektasi yang 

menjalankan penawaran secara bertahap. 

Competitive dialogue adalah langkah terakhir dalam 

mengadakan komunkasi dengan penjual sebelum 

mereka menyelesaikan kontrak di pasar dan hukum 

[32].  

Procurement process tidak hanya menjadi 

inti perusahaan namun untuk merencanakan sumber 

daya perusahaan yaitu enterprise resource planning 

yang memfokuskan proses  secara mendalam di 

perusahaan diperlukan. Procurement process 

mencakupi manajemen rantai pasokan untuk 

membantu perusahaan melihat keperluan bahan 

baku untuk diproduksi dan membantu proses 

perlengkapan dan manajemen hubungan pemasok 

untuk mengatur lebih dari satu pemesanan penjualan 

dan proses pengontrakan [29]. 

 

2.4 Enterprise System 

Enterprise system adalah sebuah sistem yang 

mengoptimisasikan komponen hardware dan 

software melalui bagian operasional sebuah 

perusahaan secara spesifik. Enterprise system 

dibutuhkan dalam sistem informasi dikarenakan 

sebagai bagiian perusahaan untuk merencanakan, 

memproduksi, menjual, mendistribusikan, 

melakukan akuntansi, keuangan yang dikelola oleh 

komputer, perangkat lunak, tenaga kerja, proses dan 

data yang dapat dibagi dalam 3 jenis sistem yaitu 

physical sub-system, decision sub-system, 

daninformation sub-system [38]. 

Enterprise systems mempunyai bagian penting 

disebut oleh enterprise resource planning dengan 

singkatan ERP.  ERP adalah pendekatan yang 

menciptakan kolaborasi dari fungsi-fungsi utama di 

dalam sebuah perusahaan seperti sumber daya 

manusia, manajemen persediaan, pengadaan dan 

panjualan. Sistem ERP juga menjalankan bisnis 

setiap hari dimana setiap anggota dan departemen 

perlu memahami peran mereka masing-masing 

untuk menjadi lebih optimal [36]. Oleh karena 

itu,selama 8 tahun berlangsung, ERP menjadi salah 

satu investasi terbesar dalam perusahaan [39].  

Enterprise systems membawa perubahan proses 

bisnis berupa berbagai proses standardisasi penjual 

perangkat lunak. Perusahaan cenderung diitantang 

oleh pemiilihan desain sebuah sistem sehingga 

melalui sistem perusahaan dapat mendapatkan 

banyak bantuan untuk mendapatkan keputusan di 

masa yang akan datang [35]. Keputusan yang lebih 

cepat, baik, pintar, dan akurat diperhatikan dalam 

membuat enterprise systems yang berkelanjutan 

untuk menganalisa jumlah informasi yang banyak 

[40] agar perusahaan dapat menginvestasikan 

beberapa transaksi, informasi, kapablitias strategi 

untuk membangun hubungan dengan pelanggan 

[37]. 

 

 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

Daftar-daftar penelitian sebelumnya dapat dilihat 

tabel di halaman selanjutnya yang berkaitan dengan 

kata kunci topik penelitian peneliti: 



Dikarenakan peneliti memfokuskan pengaruh, 

perubahan, dan solusi untuk mengubah sistem 

procurement process di Indonesia melalui produk 

finance technology yang memfokuskan pada bidang 

permainan arcade, para peneliti sebelumnya 

menjelaskan topik yang relevan dengan keadaan 

yang ingin dianalisis oleh peneliti secara mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Judul Nama 

Pengarang 

Tahun Rumusan Masalah Metode Penelitian Hasil/Kesimpulan 

1 Arcade+: A 

Platform for Public 

Deploymenyt and 

Evaluation of Multi-

Modal Games 

Eduardo 

Velloso, Carl 

Oechsner, 

Kathariina 

Sachmann, 

Markus Wirth, 

Hans Gellersen 

2015 • Bagaimana 

Arcade+ dapat 

menginspirasikan 

konsep permainan 

dan mekanisme 

yang baru? 

• Apakah Arcade+ 

dapat memperoleh 

pembesaran 

kapabilitas sebuah 

mesin arcade 

biasa? 

Metode yang dibuat berupa 

kualitatif penelitian tindakan yaitu 

dengan observasi dan 

implementasi game yaitu Feyerball 

Mage, StarGazing, dan Virus Hunt. 

Masing-masing game memiliki 

fitur yang berbeda yang mencakup 

gerakan tubuh.  

Arcade+ memperoleh 3 

pembesaran kapabilitas dengan 

3 game yaitu tambahan modal, 

fitur desain, perkembangan 

evaluasi game tambahan, dan 

publikasi evaluasi aplikasi. 

Konsep permainan Arcade+ ini 

menjadi sebuah inovasi arcade 

yang lebih baru melalui desain 

dengan gerakan multigesture, 

pelacakan badan, dan 

improvisasi dari hasil observasi 

input modalitas, konsep novel, 

dan mekanik multimodal. 

2 New Retro: An 

Exploration of 

Modern Video 

Games With A Retro 

Aesthetic 

Bryant David 

Thomas 

2017 • Melihat bukti 

konsep sebuah 

pengalaman dari 

generasi game 

sebelumnya 

dengan 

menggabungkan 

menjadi satu 

pernyataan secara 

kohesif. 

Metode yang dilakukan terdapat 

kuantitatif dan kualitatif. 

Kuantitatif dilakukan secara 

deskriptif melalui survei 

pengalaman mereka mengenai 

permainan. Sementara kualitatif 

dilakukan melalui wawancara 

secara mendalam ketika seseorang 

sedang bermain perjalanan sebuah 

game. 

Konsep yang dihasilkan berupa 

sejak perkembangan video 

game terjadi, dapat melihat 

peneliti menganalisa hal mana 

yang bekerja atau yang 

memberikan kekurangan seperti 

para pemain yang baru mulai 

bermain game telah 

menganggapi visualisasi desain 

retro atau modern seperti pada 

Final Fantasy XV. 

3 Implementation of 

Dynamic Scripting 

Method Using Top 

Culling in Game 

Arcade Into Space 

Riwinoto, 

Cahya Miranto, 

Maharani 

Muhaimin 

2018 • Apakah hasil 

dynamic scripting 

pada arcade dapat 

menciptakan 

keseimbangan 

tingkat kesulitan? 

• Seberapa besar 

implementasi 

dynamic scripting 

Penelitian dilakukan secara 

kualitatiif dengan melakukan 

eksperimen praktek pembuatan 

game oleh 2 kelompok yang 

masing-masing terdiri dari 2 

anggota yaitu pemain profesional 

dan pemain pemula. 

Hasil dynamic scripting pada 

arcade dapat menghasilkan 

keseimbangan tingkat kesulitan 

melalui metode top culling 

berdasarkan rata-rata skor yang 

diperoleh para pemain yang 

mencapai lebih dari 45%. 

Implementasi yang dilakukan 



terhadap tingkat 

kesulitan sebuah 

permainan arcade? 

mempengaruhi tingkat 

kesulitan sejak merupakan 

metode di dalam game untuk 

menciptakan keseimbangan 

tersebut. 

4 ERP Post 

Implementation 

Review with Process 

Mining- A Case of 

Procurement 

Process 

Mahendrawathi 

ER, Shania 

Olivia Zayin, 

Firman Jati 

Pamungkas 

2018 • Melihat 

kemungkinan 

dalam 

menggunakan 

process mining 

dalam procurement 

process dengan 

implementasi ERP. 

• Situasi apa yang 

terjadi jika 

procurement 

process tidak 

mengikuti sesuai 

standard of 

procedure. 

Metode yang digunakan adalah 

kualitatif dengan melakukan 

literature review dan studi kasus 

terhadap sebuah perusahaan 

agrikultur kimia yang 

menggunakan procurement 

process.  

Hasil perusahaan tersebut 

merubah sistem ERP lama 

mereka menjadi ERP SAP yang 

dimulai pada tahun 2014. 

Procurement process yang 

dilakukan telah dimodelkan dan 

didukung oleh SAP Material 

Management dan sistem e-

procurement. Process mining 

yang dilakukan dengan Disco 

yaitu sebuah alat untuk 

menemukan model proses dari 

data-data yang telah diinput 

dalam database SAP. Situasi 

yang terjadi dapat berupa 

karyawan yang memperlakukan 

proses berdasarkan dokumen 

hardcopy, dan bahan-bahan 

yang diperlukan secara 

mendadak. 

5 Survey data on 

digitalization of 

building 

procurement process 

by architectural 

firms in Abuja, 

Nigeria 

Eziyi O. Ibem, 

Adedotun O. 

Akinola, 

Emokpae M. 

Erebor, 

Morolaoluwa 

O. Tolani, 

Adaeze E. 

Nwa-uwa 

2018 • Apakah kuisioner 

tersebut dapat 

menghasilkan 

dataset yang 

sesuai?  

• Melihat 

perkembangan 

firma di Nigeria 

yang menjalani 

keuntungan dan 

tantangan 

Metode kuantitatif perkembangan 

dengan melakukan survei kepada 

129 firma arsitektur yang telah ada 

secara legal di kota Abuja, Nigeria. 

Hasil menunjukkan hanya 75 

firma yang menjawab kuisioner 

tersebut. Dataset yang 

dihasilkan berupa 4 jenis yang 

terdiri dari karateristik firma, 

frekuensi penggunaan integrasi 

data, akuisisi, pembuatan, 

pemrosesan, penyimpanan, 

komunikasi teknologi, aplikasi, 

dan sistem intelijen yang 

digunakan untuk desain, 



teknologi digital 

secara spesifik. 

keuntungan dalam penggunaan 

teknologi digital dalam 

pengantaran barang, dan 

pengumpulan data.  

6 Influence of 

procurement systems 

to the success of 

sustainable 

buildings 

Z. W. Tang, S. 

Thomas Ng, 

Martin 

Skitmore 

2018 • Seberapa besar 

pengaruh 

procurement 

process terhadap 

suksesnya 

pertahanan 

bangunan? 

• Pengaruh 

procurement 

process apa saja 

yang memenuhi 

kriteria dalam 

perbandingan 

sistem?  

Kualitatif melalui pembuatan 

model berdasarkan System 

Dynamics untuk melihat perliaku 

sistem dalam aspek sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. Setelah 

pembuatan, dilakukan validasi 

model dengan perbandingan dalam 

iterasi base run. 

Pengaruh procurement process 

tersebut dapat dilihat 5 ronde  

yang di dalam model system 

design yaitu DBB, manajemen 

procurement berorientasi 

melalui CM, integrasi DB, 

pengelompokan, dan IPD. 

Pemilihan yang cocok adalah 

sistem DBB dikarenakan 

merupakan sistem paling 

umum, mudah digunakan dan 

tanpa memerlukan waktu untuk 

latihan dan mengatur sistem 

tersebut. Namun, pengaruh 

procurement process yang 

memenuhi kriteria tersebut 

terdiri dari 5 yaitu level 

pertahanan performa ekonomi, 

level pertahanan performa 

lingkunagan, level performa 

projek tradisional, level 

pertahanan performa sosial, dan 

level pertahanan performa 

kepuasan pelanggan dan tidak 

terlalu mempnegaruhi 

kesuksesan pertahanan 

bangunan dengan hasil kurang 

dari 70%. Hasil tersebut hanya 

dapat ditingkatkan dengan 

praktek langsung dan performa 

CSF. 



7 Green public 

procurement- A case 

study of an 

innovative building 

project in Norway 

Magnus 

Sparrevik, 

Helene 

Førsund 

Wangen, 

Annik 

Magerholm 

Fet, Luitzen de 

Boer 

2018 • Keperluan apa 

yang menjadi 

bagian krusial 

dalam model 

procurement? 

• Kemajuan apa yang 

dapat dihasilkan 

dari green public 

procurement di 

dalam procurement 

process projek 

inovasi bangunan? 

Kualitatif dengan melakukan 

literature review yang terdiri dari 

paper implementasi green public 

procurement  yang sukses agar 

dapat mengubah kepentingan 

penetrasi proses procurement yang 

efektif dan efisien melalui 

pembuatan model procurement 

publik Norwegia. 

Target yang diambil merupakan 

sebuah bangunan kantor 

bernama Visund untuk 

organisasi perlindungan 

perlengkapan di Norwegia. 

Proses procurement tersebut 

meliputi pendukung keputusan 

dokumen yang lebih fleksibel 

namun tetap mengikuti 

peraturan formal dalam 

procurement process. 

Pelaksanaan GPP (green public 

procurement) menjadi bagian 

krusial dikarenakan 

implementasi yang kurang dari 

integrasi pemerintah secara 

fungsional, sulit digeneralisasi 

sehingga dalam menghasilkan 

kemajuan didukung oleh 

kompetensi lingkungan, proyek 

budaya, dan pengaruh 

kesenjangan antara kebijakan 

pemerintahan yang berorientasi 

dan formal untuk diaplikasikan 

di masa depan. 

8 How is service 

procurement 

different from goods 

procurement? 

Exploring ex ante 

costs and ex post 

problems in IT 

procurement 

Finn Wynstra, 

Gerrit Rooks, 

Chris Snijders 

2018 • Dapatkah 

pengamatan 

mengenai 

perbedaan 

kompleksitas 

antara barang dan 

jasa disahkan 

dalam penelitian 

skala besar pada 

berjalannya proses 

procurement? 

Metode dianalisis secara kuantitatif 

melalui survei data dalam 

pembelian jasa dan barang IT oleh 

perusahaan kecil dan sedang di 

Belanda yang kemudian dianalisis 

secara mendalam lagi melalui 

regression analysis dan kuisioner 

mengenai 18 barang dan jasa IT 

yang melibatkan transaksi. 

Hasil menunjukkan bahwa 

melibatkan transaksi yang 

melibatkan jasa berbeda dari 

transaksi yang tidak melibatkan 

jasa. Proses procurement 

memerlukan lebih banyak 

waktu dan sumber daya 

terutama dalam menyeleksi 

pemasok, penyusunan kontrak, 

dan memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan pengantaran. 



• Jika ada perbedaan 

antara procurement 

barang dan jasa, 

apakah dapat 

diikatkan 

perbedaan 

karateristik secara 

spesifik? 

Karakterstik yang diikatkan 

berupa IHIP. Perbedaan antara 

proses procurement barang dan 

procurement jasa tidak begitu 

berbeda terutama dalam sisi 

transaksi.  

9 Fintech- The Impact 

on Consumers and 

Regulatory 

Responses 

Julapa Jagtiani, 

Kose John 

2018 • Pengaruh financial 

technology 

terhadap peraturan 

tanggapan dan 

konsumen 

• Peran financial 

technology kepada 

perbankan 

tradisional dan 

masyarakat 

Kualitatif dengan melakukan 

literature review yang telah 

menjelaskan mengenai financial 

technology terutama di Amerika 

Serikat. 

Financial technology atau 

fintech telah bersaing dan 

memperoleh keuntungan 

melalui kerjasama yang dapat 

menghubungkan miliaran 

konsumen dan sistem keuangan 

yang dimulai dari revolusi 

artificial intelligence dan 

teknologi canggih seperti big 

data, algoritma machine 

learning untuk meningkatkan 

kemampuan manusia agar 

bekerja lebih efektif. Namun, 

manfaat tersebut dapat 

menciptakan resiko berupa 

penggantian tenaga kerja, 

peraturan yang ketat. Sehingga 

financial technology perlu 

mencapai keseimbangan yang 

tepat dalam menyediakan 

perlindungan konsumen, 

mempertahankan stabilitas 

keuangan secara bersamaan 

untuk industri yang lebih baik. 

10 Digital Marketplace 

and FinTech to 

Support Agriculture 

Sustainability 

Muhammad 

Anshari, 

Mohammad 

Nabil 

Almunawar, 

2018 •  Apakah pasar 

digital sebagai 

peran fintech dapat 

menemukan solusi 

keuangan dalam 

Metode dilakukan secara kualitatif 

melalui literature review yang 

mencakup komponen bisnis 

agrikultur berupa prosesor, grosir, 

ritel, manufaktor, produsen, dan 

Pasar digital sebagai peran 

fintech dapat menjadi sebuah 

landasan yang berguna untuk 

melakukan bisnis sejak dapat 

digunakan di mana saja, kapan 



Masairol 

Masri, M 

ekosistem 

agrikultur secara 

luas? 

• Apakah dengan 

fintech, pasar 

digital dapat 

menjadi lebih 

berguna dalam 

melakukan 

transaksi bisnis? 

pelanggan. Selain komponen, 

proses bisnis agrikultur, pasar 

digital, dan fintech juga 

diperhatikan. 

saja. Komponen yang terlibat 

dalam agrikultur dapat 

melakukan secara transaparan 

dan nyaman dengan layanan 

personalisasi Dalam 

menghadapi solusi keuangan, 

disediakan fungsi-fungsi yang 

diperlukan bagi para investor 

untuk melakukan transaksi 

secara efisien melalui 

crowdfunding, melihat 

perbandingan produk dan harga 

untuk meningkatkan persaingan 

pemasok pertanian dan 

keberlanjutan fintech. 

11 Affordances, 

experimentation and 

actualization of 

FinTech- A 

blockchain 

implementation 

study 

Werek Du, 

Shan L. Pan, 

Dorothy E. 

Leidner, 

Wenchi Ying 

2018 • Jangkauan apa saja 

yang dapat 

dijalankan sebuah 

blockchain di 

kategori fintech? 

• Seberapa 

efektifkah 

implementasi 

blockchain dalam 

sebuah organisasi 

dengan metode 

affordance 

actualization?_ 

Penelitian kualitatif dalam 

mengamati aktualisasi sebuah 

organisasi lebih akurat melalui 

studi kasus. Target yang dipilih 

adalah sebuah divisi procurement 

di grup AirSouth.  

Hasil studi kasus dibuatkan 

sebuah model dalam konteks 

organisasi jika menjalankan 

fitur fintech yang tersedia. 

Sehingga jangkauan yang 

tersedia terdiri dari 3 yaitu anak 

perusahaan dan pemasok dapat 

menyelesaikan pembayaran 

secara langsung, pengguna 

transaksi dapat 

mengotomatisasi transaksi, dan 

pemasok kecil dapat 

mengamankan kredit pinjaman 

dari lembaga keuangan. 

Implementasi dalam blockchain 

dapat diperhatikan lebih 

mendalam untuk menganalisa 

data transaksi sebagai potensi 

dalam teknologi yang sedang 

berkembang. Implementasi 

tersebut dijalankan mulai dari 



tahap jangkauan, eksperimen, 

dan aktualisasi yang didukung 

oleh tanggapan karyawan 

perusahaan. 

12 The Impact on 

Player Experience in 

Augemented Reality 

Outdoor Games of 

Different Noise 

Models 

Farjana Z. 

Eishita, Kevin 

G. Stanley 

2018 • Pengaruh noise 

model yang 

berbeda terhadap 

pengalaman 

pemain game 

• Apakah game AR 

dapat 

menyelesaikan 

masalah dalam 

objek pemetaan di 

dunia? 

Metode penelitian dilakukan secara 

kuantitatif melalui eksperimental 

sungguhan dalam melihat potensi 

interferensi GPS dalam 3 game 

melalui pembuatan model Zero 

Mean Gaussian Noise Model dan 

Sequential Noise Model. 

Dampak noise model seperti 

Zero Mean Gaussian Noise 

Model berdasarkan pengalaman 

pengguna melalui modifikasi 

sensor layanan di sistem operasi 

memberikan gangguan 

kebisingan terstruktur yang 

berlaku juga dengan Gaussian 

Noise Model. Karena GPS 

digunakan sebagai input utama 

dalam game AR, masalah dalam 

objek pemetaan dapat 

diselesaikan jika UX (user 

experience) dan PX (player 

experience) mencapai QoS 

(quality of service) yang baik. 



Berdasarkan sintesis penelitian sebelumnya, para 

peneliti melihat arcade [41] didukung oleh 

pengalaman pemain atau pengguna [42], sistem 

dynamic scripting [43] dan model dukungan sesuai 

dengan pemetaan [52] yang dapat dijadikan subjek 

dalam proses procurement yang diimplementasikan 

dalam bentuk SAP [44], menuju perusahaan 

arsitektur di Nigeria [45], kesuksesan dalam 

pembangunan secara berkelanjutan [46] maupun di 

Norwegia [47]. Proses procurement tersebut dapat 

dibandingkan antara barang dan jasa [48]. Beberapa 

dukungan penelitian yang dibahas oleh peneliti yaitu 

pengaruh fintech [49], kepentingannya dalam 

pertanian [50], implementasi salah satu pembayaran 

seperti blockchain [51]. 

 

Metodologi Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dipakai adalah 

kualitatif dengan melakukan lieterature review yaitu 

sebuah cara melakukan analisis dan hal penting yang 

dapat diimplementasikan ke dalam penelitian ini 

dari hasil perbandingan 12 penelitian yang telah 

dipublikasikan secara internasional. 

3.2 Paper Pertama 

 Penelitian mengenai arcade sebagai 

landasan umum dan evaluasi untuk permainan 

dengan modal input yang banyak [41] menjadi suatu 

inovasi penemuan yang baru untuk melihat berbagai 

cara interaksi dalam bermain. Mesin arcade telah 

dianggap sebagai representasi sebuah sejarah dalam 

permainan seperti pada The Golden Age yang terjadi 

sejak awal tahun 1980an dimana para pemain telah 

bersaing satu sama lain yang memajukan industry 

permainan [54]. Mesin arcade dapat membawa 

pemain untuk mengakses input yang tidak bisa 

didapatkan di rumah.  

Berdasarkan dari tiga permainan yang 

diambil oleh peneliti berupa Feyerball Mage yaitu 

permainan yang melempar bola api dengan gerakan 

tangan dan kaki, StarGazing, sebuah permainan 

menembak asteroid, dan Virus Hunt, permainan 

membasmi virus dengan gerakan bola mata untuk 

diimplementasikan ke dalam sistem tersebut, 

mereka menginginkan sebuah input lebih dari satu 

dapat digunakan untuk bermain mesin arcade 

tersebut. Peneliti mengambil mesin arcade sebagai 

penelitian utama dikarenakan dukungan dengan 

tambahan interaksi sosial sambil bermain bersama 

[53]. Penelitian ini dapat membantu bagaimana latar 

belakang mesin arcade mendukung penelitian 

dengan dukungan input lebih dari satu. 

 

3.3 Paper Kedua 

 Penelitian Bryant David Thomas 

menjelaskan mengenai pengalaman para pemain 

dalam bermain permainan lama, bar melalui estetika 

retro [42] yaitu sebuah permainan dengan desain 

dan tampilan permainan lama. Permainan video 

telah muncul selama 60 tahun dan merupakan salah 

satu hiburan yang memiliki perkembangan yang 

pesat [55]. Perkembangan sebuah permainan video 

memerlukan waktu yang lama dan membuat 

keputusan apa yang menciptakan kreativitas yang 

unik untuk generasi millennial sekarang. Survei 

peneliti menunjukkan bahwa gameplay merupakan 

bagian penting dalam permainan untuk dinikmati 

dan lanjutan untuk perkembangan permainan di 

jaman berikutnya selain mesin arcade. Permainan 

yang dimainkan secara mayoritas pernah dimainkan 

di masa kecil sehingga terbiasa dengan tampilan 

atau interaksi tersebut. Penelitian ini berguna untuk 

melihat pengalaman pemain dalam menghadapi 

permainan yang mempunyai kemiripan dalam mesin 

arcade. 

3.4 Paper Ketiga 

 Penelitian dari para peneliti Batam 

melakukan sebuah keseimbangan dalam permainan 

arcade dilihat dari sebuah metode yang 

menciptakan keadilan dan keseimbangan tingkat 

kesulitan permainan [43] yang disebut dynamic 

scripting. Dynamic scripting dalam mayoritas 

permainan menyebabkan pemain tidak puas dalam 

bermain melawan komputer atau musuh yang 

dikontrol otomatis. Contoh dapat dilihat gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 3. 1 Proses berjalan dynamic scripting 

(Riwinoto et al., 2018) 

 Ketidakseimbangan dynamic scripting 

akhirnya dikembangkan oleh peneliti melalui 

metode top culling yaitu sebuah metode yang sama 



seperti weight clipping yaitu melihat nilai dan 

proyeksi suatu objek utama [56] namun melewati 

batas yang seharusnya ditetapkan. Penelitian 

tersebut dicoba dengan permainan arcade berjudul 

“into the space” yang ditujukan kepada pemain 

profesional dan pemula.  Hasil optimisasi dynamic 

scripting tersebut menunjukkan lebih dari 45% 

sampai 55% dalam tingkat kesulitan dimana 

permainan yang dimodifikasi peneliti lebih baik 

daripada permainan aslinya.  Oleh karena itu hasil 

tersebut, peneliti dapat melihat pengaruh 

perkembangan mesin dan permainan arcade untuk 

dimasukkan ke dalam penelitian ini. 

3.5 Paper Keempat 

Peneliti-peneliti asal Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember membuat suatu implementasi ERP dalam 

kasus proses procurement [44] dimana 

implementasi ERP dapat meningkatkan efesiensi 

operasi procurement. Dilihat dari studi kasus yang 

dilakukan berupa salah satu perusahaan pertanian di 

Indonesia, proses procurement didukung oleh SAP 

Material Management dan electric procurement 

yang bisa dijalankan berdasarkan dari sistem MRP 

dari permintaan pengguna. Jika procurement 

tersebut dilakukan tanpa sistem elektronik, 

diperlukan permintaan dalam mengatur sebuah 

quotation. Karena procurement dapat menyediakan 

perlengkapan sesuai dengan kebutuhan berupa 

jumlah, waktu, tempat, harga dan sumber daya yang 

dapat diaturkan secara fleksibel [57], penelitian 

dapat melihat proses procurement secara lengkap 

berdasarkan kasus berjalannya proses tersebut. 

3.6 Paper Kelima 

Peneliti-peneliti asal Nigeria melakukan sebuah 

survei mengenai perubahan sistem perusahaan 

mengenai procurement di subjek perusahaan 

arsitektur [45]. Dikarenakan proses procurement 

memerlukan pendapatan dari barang dan jasa di 

harga yang tepat bagi kedua pihak dengan kuantitas 

dan kualitas yang sesuai [59], isi data dalam sebuah 

informasi selama proses procurement berjalan 

penting bagi perusahaan maupun peneliti untuk 

melihat kesempatan bisnis, jasa, dan produk [58], 

penelitiian tersebut berguna untuk melihat dampak 

proses procurement yang terjadi. 

3.7 Paper Keenam 

Paper penelitian yang diteliti [46] memiliki 

keterkaitan dengan penelitian sebelumnya [45] yaitu 

pentingnya dan pengaruh proses procurement yang 

terdiri dari variabel-variabel tertentu untuk melihat 

suksesnya pembangunan secara berkelanjutan. 

Kriteria berupa suksesnya permbangunan terdiri 

dari harga, kualitas, jadwal, keamanan, lingkungan, 

sosial, ekonomi, dan kepuasan pelanggan. 

Keseluruhan proses dirangkumkan dalam bentuk 

model system dynamic yaitu sebuah rancangan yang 

digunakan untuk memperbaki masalah yang ada di 

dalam industri maupun perusahaan [60]. Hasil 

tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3. 2 Model system dynamic dalam sebuah 

pembangunan (Tang et al., 2018) 

Penelitian tersebut [46] memiliki manfaat bagi 

peneltiian ini untuk melihat variabel kesuksesan 

dalam proses procurement tersebut. 

3.8 Paper Ketujuh 

Proses procurement di Norwegia dilaksanakan 

secara umum [47] karena Norwegia merupakan 

negara pemerintahan yang terkaya di dunia [61] 

untuk mengadakan barang dan jasa dimana terdapat 

keuntungan bagi pembeli dan pemasok yang telah 

diregulasi oleh pemerintahan dimana dapat 

menghindari kasus penipuan, pemborosan, dan 

korupsi yang terjadi.  

Dikarenakan untuk mencapai suksesnya proses 

procurement tersebut, diperlukan kebijakan 

pemerintah [62], persyaratan bagi pemasok, dan 

sebuah persetujuan projek adaptif yang 

mempengaruhi pembuatan model yang sesuai bagi 

penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti melalui 

keputusan untuk mencapai desain yang inovatif. 

3.9 Paper Kedelapan 

Peneliti-peneliti dari Belanda melihat perbedaan 

antara procurement barang dan procurement [48] 

jasa transaksi sejak terlihatnya sebuah kesimpulan 

bahwa procurement jasa mempunyai proses yang 

berbeda dengan procurement barang dan lebih 

mahal, memakan waktu, membutuhkan sumber 

daya lebih banyak dari pada procurement barang. 

Perbedaan tersebut ditemukan melalui regression 

analysis untuk mengidentifikasikan hubungan antar 

variabel seperti kompleksitas, harga pembelian, 



ukuran pembeli, dan pemasok [63] dimana dapat 

mengalokasikan sumber daya yang tersedia ke 

dalam jasa informasi teknologi. 

Dari perbedaan antara procurement barang dan 

procurement jasa menunjukkan bagaimana transaksi 

dilakukan melalui perantara yang berbeda yang 

bermanfaat digunakan untuk penelitian ini. 

3.10 Paper Kesembilan 

Dilihat dari pengaruh dan tanggapan responden 

mengenai Fintech atau finance technology oleh 

Julapa Jagtiani dan Kose John [49] ini dapat 

dikatakan bahwa adanya landasan fintech ini dapat 

menghadapi berbagai resiko dan stabilitas keuangan 

bergantung pada tujuan perusahaan. Untuk 

menjalankan secara ideal, peraturan fintech perlu 

menyediakan perlindungan konsumen dan 

memperhatikan kurs digital seperti Bitcoin, 

Blockchain yang tidak konsisten sehingga susah di 

jalankan sebagai alat transaksi [64]. Penelitian 

mengenai fintech ini dapat berguna untuk masa yang 

akan datang karena keperluan fintech yang sedang 

berkembang pesat untuk membantu subjek 

penelitian tersebut. 

3.11 Paper Kesepuluh 

Penelitian oleh para peneliti asal Universiti Brunei 

Darussalam menjelaskan mengenai kepentingan 

fintech dan pasar digital untuk mendukung pertanian 

secara berkelanjutan [50]. Berjalannya proses bisnis 

secara tradisional seperti para petani dalam negara 

berkemabbng memiliki kesulitan dalam mengakses 

pasar dan menjalankan lancarnya rantai pemasok 

dari petani menuju konsumen seperti pada pasar 

digital [65].  Berdasarkan hasil diskusi penelitian, 

pasar digital dengan dukungan fintech dapat 

membantu transaksi bisnis secara fleksibel melalui 

halaman web dan aplikasi mobile. Dikarenakan 

jaman sekarang, produk-produk fintech semakin 

berkembang di Indonesia, peneltian ini berguna 

mengenai fintech untuk melihat fleksibilitas dalam 

mengeluarkan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3.12 Paper Kesebelas 

Implementasi blockchain yaitu salah satu kurs 

digital yang mulai mencapai pasar fintech 

berdasarkan pembuatan dari empat peneliti [51] 

telah bergantung pada teknologi saat ini. Mereka 

menggunakan tiga dimensi yang tersedia untuk 

melihat bagaimana blockchain dapat berjalan di 

dunia transaksi. Gambar hasil analisis data dan hasil 

dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 3. 3 Proses analisis data pembayaran 

blockchain (Du et al., 2018) 

Dalam menyelesaikan sebuah pembayaran, 

beberapa jangkauan berupa transaksi dapat 

melakukan automatisasi, mengatur pembayaran 

secara langsung dan menjaga dari utang yang ada. 

Pembayaran blockchain tidak hanya meliputi 

jangkauan-jangkauan tersebut dan mengubah sistem 

rantai pemasok di seluruh bagian bisnis. Blockchain 

menjadi fokus utama sejak nilai bisnis semakin 

besar dan bernilai [66], fintech diperlukan dalam 

mengatur hal tersebut sebagai solusi keuangan. [67] 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 

memroseskan pembayaran seperti pada proses 

procurement berlangsung untuk penelitian yang 

ingin diteliti. 

 

3.13 Paper Keduabelas 

Permainan berbasis augemented reality sudah 

menguasai sistem hiburan saat ini menurut Eishita 

dan Stanley [52], sesuai dengan pengalaman pemain 

(PX) maupun pengguna (UX) dalam memainkan 

sebuah permainan perlu diperhatikan untuk melihat 

kelemahan yang ada dalam sistem permainan 

tersebut. Melihat isi kepuasan pemain dalam 

memainkan sebuah permainan mempengaruhi 

quality of experience seperti pada dunia permainan 

virtual yang membawa mereka untuk bertahan hidup 

atau menjaga keputusannya secara tepat [68].  

Penggunaan metode berupa Zero Mean Gaussian 

Model, dan Gaussian Noise Model untuk mengukur 

tingkat kebisingan dalam suatu permainan seperti 

Pokemon Go, Sky Siege, dan Star Wars Arcade: 

Falcon Gunner yang bergantung pada augmented 

reality sesuai dengan akurasi sebuah GPS. 

Penelitian tersebut [52] berhubungan dengan 

penelitian yang ingin diteliti sekarang karena objek 



pemetaan untuk menentukan lokasi yang tepat 

dalam melakukan proses procurement. 

 

Analisis dan Pembahasan 

Peneliti melakukan analisis berdasarkan Operating 

Canvas Model milik Campbell [69] dan 

perkembangan Procurement SAP Model dari tiga 

peneliti di Indonesia [44] yang menjadi sebuah 

gabungan, diperlukan beberapa komponen untuk 

dijalankan sebuah operasi: 

1. Suppliers 

• Hal yang mendukung jalannya 

sebuah proses 

• Umumnya berupa pabrik 

2. Locations 

• Penempatan tempat yang akan 

dijalankan 

•  

3. Value Delivery Chain 

• Nilai utama yang didapatkan kepada 

pelanggan (Berupa keuntungan) 

• Proses yang diterima oleh 

perusahaan 

• Menejermahkan startegi bisnis 

menjadi strategi procurement 

4. Organization 

• Tujuan perusahaan yang 

dioperasikan 

• Budaya perusahaan yang diterapkan 

5. Information 

• Isi yang menyelaraskan strategi 

perusahaan 

• Isi berupa hasil analisis, dan data 

yang telah didapatkan oleh 

perusahaan 

• Sistem informasi yang perlu 

mendukung sistem manajemen 

6. Management System 

• Sistem yang mendeklarasikan 

pengaturan sebuah operasi 

• Perantara antar kerjasama bisnis dan 

manajemen pemasok 

 

Operating Canvas Model dapat menunjukkan secara 

jelas bagaimana sebuah sistem game arcade di 

Indonesia dapat berjalan. Sebuah model 

procurement yang bagus dapat mengkoodinasi 

berbagai tahap untuk memperbolehkan menangkap, 

mempertahankan nilai yang dibahas di dalam suatu 

model. Peneliti memilih operating canvas model 

untuk digabungkan karena dapat memperbaiki 

sebuah sistem yang menjalankan operasi untuk 

memfokuskan nilai utama di dalam perusahaan. 

Karena financial technology telah memberikan 

pengaruh di dalam sistem keuangan [49] Peneliti 

memberikan sebuah model optimisasi yang 

menunjukkan dampak positif dan negatif di dalam 

sebuah sistem permainan arcade.  

  



Gambar 4. 1 Model optimisasi untuk optimisasi produk finance technology terhadap sistem procurement process sistem game arcade di Indonesia (Peneliti, 2019) 



 

Model optimisasi ini dilakukan berdasarkan 

pengaruh produk finance technology mengenai 

perubahan yang terjadi dan mencapai solusi terbaik 

untuk membantu perkembangan produk finance 

technology di Indonesia. Setiap perusahaan 

memiliki komitmen dan kompetensi berdasarkan 

kepemimpinan dalam usahanya untuk menentukan 

sebuah strategi. Bagian kiri atas pada model 

merupakan sistem arcade yang dijalankan di 

Indonesia yang dihubungkan dengan proses 

procurement ketika masalah dan kondisi telah 

terselesaikan.  

 

Dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya 

pada pengalaman pemain arcade [42] untuk melihat 

komponen apa yang bekerja atau tidak diseleksi 

melalui value delivery chain. Diambil supplier yang 

terdiri dari partner, produksi, alat, dan mesin karena 

sebuah arcade memerlukan empat hal untuk 

melengkapi operasi tersebut. Lokasi yang 

ditentukan adalah mal dan bioskop karena 

merupakan dua tempat hiburan utama yang secara 

mayoritas dijalankan di Indonesia. Organisasi yang 

terlibat hanya terdiri dari dua yaitu perusahaan 

family entertainment center dan perusahaan 

financial technology. Informasi yang digunakan 

dapat berupa pemasaran konten melalui on-site, 

digital, memasangkan banner, dan menjelaskan 

informasinya mengenai tempat mereka. Sistem 

manajemen yang digunakan adalah sistem 

penempatan permaonan, antrian isi saldo atau kredit 

dan pembayaran baru dengan dukungan financial 

technology.  

 

Namun, untuk menciptakan pengaruh tersebut 

masih terdapat dampak negatif dalam memasangkan 

financial technology diantaranya adalah penyusunan 

kontrak yang memiliki antar kedua pihak, 

otomatisasi transaksi dalam keseharian jika 

transaksi yang dilakukan secara berlebihan, server 

down dalam pihak arcade yang melakukan 

pembayaran maupun pelanggan, diperlukan 

mengamankan kredit pinjaman [51] dari 

kepemilikan perusahaan finance technology karena 

untuk tercipta optimisasi produk financial 

technology diperlukan persetujuan perusahaan 

arcade yang ingin mengintegrasikan pembayaran 

dari produk finance technology dari pihak tersebut, 

perusahaan finance technology yang telah 

menyesuaikan regulasi pemerintah atau tidak [47]. 

 

Dari operasional dalam sistem arcade Indonesia, 

peneliti dapat melihat bagaimana perusahaan arcade 

dapat menyeleksi produk finance technology untuk 

memperlancar transaksinya melalui seleksi yang 

dapat meningkatkan quality of service [52] sistem 

arcade atau tidak bergantung pada kondisi berupa 

pengantaran barang, penciptaan pasar digital, 

stabilitas keuangan, dan menyelesaikan pembayaran 

secara langsung. Jika keempat kondisi dapat tercapai, 

maka dapat terjalannya procurement process yang 

diambil dari peneliti. Jika tidak tercapai, maka 

procurement process ditunda atau tidak dilakukan 

sama sekali yang dapat merugikan pihak perusahaan 

arcade.  

 

Namun apa yang didapatkan berdasarkan dampak 

sistem procurement [46] yang terjadi dari lima 

proses ini dimulai dari keperluan modal, desain dan 

perkembangan [41] model arcade yang diperlukan 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan 

dengan tambahan dokumen pendukung. Produk 

finance technology yang diperlukan saat ini adalah 

metode cashback sebagai metode pembayaran yang 

lebih mudah untuk menghdapai kendala keuangan di 

Indonesia. Proses selanjtunya adalah 

menghubungkan pemasok-pemasok arcade untuk 

family entertainment center yang telah berjalan dan 

mendominasi hiburan di Indonesia dan perusahaan-

perusahaan finance technology yang telah 

menyetujui kontrak dengan contoh seperti Grab, dan 

Gojek untuk menyediakan berbagai benda yang 

menyesuaikan dengan dataset yang terdiri dari 

karakteristik perusahaan, frekuensi penggunaan, dan 

akuisisi [45] ditentukan oleh pemilik. Setelah 

penghubungan kontak dengan pihak yang 

bersangkutan, proses bisnis dilakukan dalam 

operating canvas model harus mempertahankan 

lima ronde [46] yang terdiri dari ekonomi, 

pertahanan, sosial, pelanggan, dan bangunan dimana 

masing-masing dapat dihasilkan keuntungan secara 

efektif dan efisien.  

 

Jika kedua pihak setuju dengan dokumen yang telah 

dilampirkan, akan dibuat pemesanan pembayaran 

jangka panjang yang memliki resiko lebih kecil 

berupa mesin-mesin arcade yang siap diantar, atau 

mesin EDC yang dikeluarkan oleh perusahaan 

financial technology tertentu. Kemudian, barang 

baku diterima oleh penjual arcade untuk 

memverifikasi kondisi dan kualitas mesin yang 

diterima, baik melakukan testing pembayaran 

apakah bekerja atau tidak. Saat menerima tentunya 

kontrak yang ditentukan dapat berupa 2 sampai 3 

tahun kedepan yang terjadi potongan tambahan 

sebesar 3% atau terjadi ketidaktepatan bahan baku 

untuk memproduksi. Hal tersebut wajar di dalam 

sebuah proses procurement yang terjadi. Setelah 

melakukan testing dan verifikasi siap terjadi, 

dilakukan pembayaran dan proses procurement 

telah dijalankan. Optimisasi yang dilakukan karena 

dukungan finance technology terlebih dahulu, dapat 

dilakukan proses secara berulang dengan 

pembayaran melalui produk mereka secara mudah, 

yang akhirnya dapat berakhir mempengaruhi proses 

procurement mereka.  

 

 



Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian literature 

review untuk melihat perubahan dan dampak yang 

terjadi dalam optimisasi produk finance technology 

terhadap sistem procurement mesin arcade di 

Indonesia, perubahan yang terjadi dapat bergantung 

pada struktur model yang melihat masalah, kondisi, 

operasional, dan proses procurement sistem arcade 

di Indonesia berdasarkan langkah yang sesuai 

dengan pembahasan. Banyak langkah yang 

dijalankan untuk menuju proses berikutnya 

diperlukan pihak utama yang menyetujui proses 

tersebut agar dapat diimplementasikan melaluii 

model optimiasasi berbasis literature revew dari 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik 

utama.  

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah 

penelitian topik pada sistem arcade di Indonesia 

perlu ditingkatkan popularitasnya sejak penelitian 

berupa permainan arcade jarang dianalisis di 

Indonesia sehingga mendapatkan hasil menjadi lebh 

sulit.  

 

 

  



Daftar Pustaka 

[1] C. A. Kocurek, Coin-Operated Americans: 

Rebooting Boyhood at the Video Game Arcade, MN: 

University of Minnesota Press, 2015. 

[2] S. L. Kent, The Ultimate History of Video Games: 

from Pong to Pokemon and beyond...the story 

behind the craze that touched our lives and changed 

the world, NY: Three Rivers Press, 2010. 

[3] R. Dillon, The Golden Age of Video Games: The 

Birth of a Multibillion Dollar Industry, CL: CRC 

Press, 2011. 

[4] M. Oberdorfer & M. Abuzalaf, Regulating 

Reward Training by Means of Certainty Prediction 

in a Neural Network-Implemented Pong Game, 

Cornell University, Working Paper, 2016.  

[5] Capcom, Capcom Integrated Report 2018, 

Technical Report, 2018. 

[6] S. R. Magal & J. Word, Essentials of Business 

Processes and Information Systems, MA: John 

Wiley & Sons, 2009. 

[7] M. Farboodi & L. Veldkamp, Long Run Growth 

of Financial Technology, The National Bureau of 

Economic Research, Working Paper, 2017. 

[8] Otoritas Jasa Keuangan, Data Aset dan Pelaku 

IKNB Periode Oktober 2018, Technical Report, 

2018. 

[9] C. Kohler, Power-Up: How Japanese Video 

Games Gave The World an Extra Life, NY: Dover 

Publications, 2016. 

[10] G. Dorfleitner, L. Hornuf, M. Schmitt & M. 

Weber, FinTech in Germany, AG:  Springer 

International Publishing, 2017. 

[11] T. Philippon, The Fintech Opportunity, 

National Bureau of Economic Research, Working 

Paper, 2016. 

[12] A. Mackenzie, THE FINTECH 

REVOLUTION, London Business School Review, 

vol. 25 no. 03, pp.50-53, 2015. 

[13] M. Bofondi & G. Gobbi, The Big Promise of 

Fintech, European Economy, vol. 02, pp. 107-119, 

2017. 

[14] K. Gai, Q. Meikang, S. Xiaotong, A Survey on 

FinTech, Journal of Network and Computer 

Applications, vol. 103,  pp. 262-273, 2018.  

[15] E. Z. Milian, M. d. M. Spinola, M. M. de 

Carvalho, Fintechs: A Literature Review and 

Research Agenda, Electronic Commerce Research 

and Applications, 2019. 

[16] A. Yeow, D. LEE Kuo Chuen, R. Tan & M. 

Chia, Indonesian Microfinance Institutions (IMF) 

Move to Technology – TBOP’s Prodigy Experience, 

Handbook of Blockchain, Digital Finance, and 

Inclusion, vol. 02, pp.431-449, 2018. 

[17] S. Kumar, Relaunching Innovation: Lessons 

from Silicon Valley, Banking Perspective, vol. 04 

no. 01, pp. 19-23, 2016. 

[18] Daily Social Id, Fintech Report 2018, Technical 

Report, 2018. 

[19] P. Gomber, J. A. Koch, M. Siering, Digital 

Finance and FinTech: current research and future 

research directions, Journal of Business Economics, 

vol. 87 no. 05, pp. 537-580. 

[20] D. Heaven, Return of the arcade, New Scientist, 

vol. 225 no. 3003, pp. 20-21, 2015. 

[21] L. Chittaro & F. Buttussi, Exploring the use of 

arcade game elements for attitude change: two 

studies in the aviation safety domain, International 

Journal of Human-Computer Studies, 2018. 

[22] A. Melnik, S. Fleer, M. Schilling & H. Ritter, 

Modularization of End-to-End Learning: Case 

Study in Arcade Games, arXiv preprint 

arXiv:1901.09895, 2019. 

 

[23] K. Collins, Game Sound in the Mechanical 

Arcades: An Audio Archaeology, The International 

Journal of Computer Game Research, vol. 16 no. 01, 

2016. 

 

[24] D. L. King & P. H. Delfabbro, Introduction to 

gaming and IGD, Internet Gaming Disorder, pp. 01 

-21, 2019. 

 

[25] N. T. Ngan, Establishing Plan For An Arcade 

Game Center In Joensuu, Finland, Karelia 

University of Applied Sciences, Thesis, 2016. 

 

[26] B. Nicoll, Bridging the Gap: The Neo Geo, the 

Media Imaginary, and the Domestication of Arcade 

Games, Games and Culture, vol. 12 no. 02, pp. 01-

22, 2015. 

 

[27] A. Liapis, Exploring the Visual Styles of 

Arcade Game Assets, International Conference on 

Evolutionary and Biologically Inspired Music and 

Art, pp. 92-109, 2016. 

 

[28] A. M. Moosa, N. Al-Maadeed & J. M. AlJa’am, 

A Simple Health-based Game for Children, 

International Conference on Computer and 

Applications (ICCA), pp. 309-312, 2018. 

 

[29] P. Cocca, F. Marciano, D. Rossi & M. Alberti, 

Business Software Offer for Industry 4.0: the SAP 



case, IFAC PapersOnLine, vol. 51 no. 11, pp.1200-

1205, 2018. 

 

[30] J. Alencastro, A. Fuertes & P. de Wilde, 

Delivering Energy-Efficient Social Housing; 

Implications of the Procurement Process, vol. 182, 

pp. 10-17, 2017. 

 

[31] P. Adjei-Bamfo, T. Maloreh-Nyamekye & A. 

Ahenkan, The role of e-government in sustainable 

public procurement in developing countries: A 

systematic literature review, Resources, 

Conversation & Recycling, vol. 142, pp. 189-203, 

2019. 

 

[32] C. E. Moe, M. Newman & M. K. Sein, The 

public procurement of information systems: 

dialectics in requirements specification, European 

Journal of Information Systems, vol. 26 no. 02, pp. 

143-163, 2017. 

 

[33] S. Saad, N. Kunhu & A. Mohamed, A fuzzy-

AHP multi-criteria decision making model for 

procurement process, International Journal of 

Logistics Systems and Management (IJLSM), vol. 23 

no. 01, pp. 01-24, 2016. 

 

[34] S. R. Magal & J. Word, Integrated Business 

Processes with ERP Systems, NJ: John Wiley Sons 

& Inc, 2012. 

 

[35] C. Fleig, D. Augenstein & A. Maedche, 

Designing a Process Mining-Enabled Decision 

Support System for Business Process 

Standardization in ERP Implementation Projects, 

Business Process Management Forum, pp. 228-244, 

2018. 

 

[36] R. D. Freeze & S. E. Bristow, ERP Knowledge: 

Enchancing Program Growth for Workforce Impact, 

Proceedings of the 51st Hawaii International 

Conference on System Sciences, 2018. 

 

[37] O. González-Rojas & L. Ochoa-Venegas, A 

decision model and system for planning and 

adapting the configuration of enterprise information 

systems, Computers in Industry, vol. 92. pp. 161-

177, 2017. 

 

[38] D. Romero & F. Vernadat, Enterprise 

information systems state of the art: Past, present 

and future trends, Computers in Industry, vol. 79, pp. 

3-13, 2015. 

 

[39] L. Kappelman, E. McLean, V. Johnson & R. 

Torres, The 2015 SIM IT Issues and Trends Study, 

MIS Quarterly Executive, vol. 15, no. 01, 2016.  

 

[40] G. Weichhart, A. Molina, D. Chen, L.E. 

Whitman & F. Vernadat, Challenges and current 

developments for sensing, smart and sustainable 

enterprise systems, Computer in Industry, vol. 79, 

pp. 34-46, 2016 

 

[41] E. Velloso, C. Oechsner, K. Sachmann, M. 

Wirth & H. Gellersen, Arcade+: A Platform for 

Public Deployment and Evaluation of Multi-Modal 

Games, Proceedings of the 2015 Annual Symposium 

on Computer-Human Interaction in Play, pp. 271-

275, 2015. 

 

[42] B. D. Thomas, New Retro: An Exploration of 

Modern Video Games With A Retro Aesthetic, 

Miami University, Thesis, 2017. 

 

[43] C. Miranto & M. Muhaimin, Implementation of 

Dynamic Scripting Method Using Top Culling in 

Game Arcade Into Space, 2018 International 

Conference on Applied Engineering (ICAE), pp. 01-

05, 2018. 

 

[44] E. R. Mahendrawathi, S. O. Zayin, F. J. 

Pamungkas, ERP Post Implementation Review with 

Process Mining: A Case of Procurement Process, 

Procedia Computer Science, vol. 124, pp. 216-223, 

2017. 

 

[45] E. O. Ibem, A. O. Akinola, E. M. Erebor, M. O. 

Tolani & A. E. Nwa-uwa, Survey data on 

digitalization of building procurement process by 

architectural firms in Abuja, Nigeria, Data in Brief, 

vol. 20, pp. 1062-1067, 2018. 

 

[46] Z.W. Tang, S. Thomas Ng & M. Skitmore, 

Influence of procurement systems to the success of 

sustainable buildings, Journal of Cleaner 

Production, 2019. (In press, accepted manuscript) 

 

[47] M. Sparrevik, H. F. Wangen, A. M. Fet & L. D. 

Boer, Green public procurement – A case study of 

an innovative building project in Norway, Journal 

of Cleaner Production, vol. 188, pp. 879-887, 2018. 

 

[48] F. Wynstra, G. Rooks & C. Snijders, How is 

service procurement different from goods 

procurement? Exploring ex ante costs and ex post 

problems in IT procurement, Journal of Purchasing 

and Supply Management, vol. 24 no. 02, pp. 83-94, 

2018. 

 

[49] J. Jagtiani & K. John, Fintech- The Impact on 

Consumers and Regulatory Responses, Journal of 

Economics and Business, vol. 100, pp. 01-06, 2018. 

 

[50] M. Anshari, M. N. Almunawar, M. Masri & M. 

Hamdan, Digital Marketplace and FinTech to 

Support Agriculture Sustainability, Energy 

Procedia, vol. 156, pp. 234-238, 2019. 

 



[51] W. Du, S. L. Pan, D. E. Leidner & W. Ying, 

Affordances, experimentation and actualization of 

FinTech- A blockchain implementation study, The 

Journal of Strategic Information Systems, 2018. (In 

press, corrected proof) 

 

[52] F. Z. Eishita & K. G. Stanley, The impact on 

player experience in augmented reality outdoor 

games of different noise models, Entertainment 

Computing, vol. 27, pp. 137-149, 2018. 

[53] T. Reitmaier, P. Benz & G. Marsden, Designing 

and Theorizing Co-located Interactions, 

Proceedings of the SIGCHI Conference on Human 

Factors in Computing Systems, pp. 381-390, 2013. 

 

[54] M. Browoy & D. Y. Jin, Pioneering eSport: the 

experience economy and the marketing of early 

1980s arcade gaming contests, International 

Journal of Communication, vol, 07, pp. 2254-2274, 

2013. 

 

[55] “PwC: Game industry to grow nearly 5% 

annually through 2020”, D. Takahasi. Internet: 

https://venturebeat.com/2016/06/08/the-u-s-and-

global-game-industries-will-grow-a-healthy-

amount-by-2020-pwc-forecasts/, 2016. [Feb 10, 

2018] 

 
[56] P. Merolla, R. Appuswamy, J. Arthur, S. K. 

Esser & D. Modha, Deep neural networks are robust 

to weight binarization and other non-linear 

distortions, arXiv preprint arXiv:1606.01981, 2016. 

 
[57] D. Rahmawati, M. A. Yaqin & R. Sarno, Fraud 

detection on event logs of goods and services 

procurement business process using Heuristics 

Miner algorithm, 2016 International Conference on  

Information & Communication Technology and 

Systems (ICTS), pp. 249-254, 2016. 

 

[58] W, A. Günther, M. H. R. Mehrizi, M. Huysman 

& F. Feldberg, Debating big data: A literature 

review on realizing value from big data, Journal of 

Strategic Information Systems, vol. 26, pp. 191-209, 

2017. 
 

[59] R. Samo, H. Ginardi, E. W. Pamungkas & D. 

Sunaryono, Clustering of ERP Business Process 

Fragments, Proceeding of International Seminar 

Recent Challenges in Computer, Control, 

Informatics and Its Applications (IC3INA), 2013. 

 

[60] D. R. Giosio, A. D, Henderson, J. M. Walker & 

P. A. Brandner, Physics Based Hydraulic Turbine 

Model for System Dynamic Studies, IEEE 

Transactions on Power Systems, vol. 32 no. 02, pp. 

1161-1168, 2017. 

 

[61] A. Ciccone, Environmental effects of a vehicle 

tax reform: empirical evidence from Norway, 

Transport Policy, vol. 69, pp. 141-157, 2018. 

 

[62] A. Flynn & P. Davis, The policy-practice divide 

and SME-friendly public procurement, Environment 

and Planniong C: Government and Policy, vol. 34 

no. 03, pp. 559-578, 2016. 

 

[63] S. Chatterjee & A. S. Hadi, Regression Analysis 

by Example, NJ: John Wiley & Sons, Inc, 2012. 

 

[64] M. D. Bordo & A. T. Levin, Central bank 

digital currency and the future of monetary policy, 

National Bureau of Economic Research, 2017. 

 

[65] M. Anshari & A. S. Lim, E-Government with 

Big Data Enabled through Smartphone for Public 

Services: Possibilities and Challenges, International 

Journal of Public Administration, vol. 40 no. 13, pp. 

1143-1158, 2017. 

 

[66] W. Nowiński & M. Kozma, How Can 

Blockchain Technology Disrupt the Existing 

Business Models?, Entrepreneurial Business and 

Economics Review, vol. 05 no. 03, pp. 173-188, 

2017. 

 

[67] D. W. Arner, J. Barberis & R. P . Buckley, 

FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of 

Financial Regulation, Northwestern Journal of 

International Law & Business, vol. 37 no. 03, pp. 

371-413, 2017. 

 

[68] S. Rigby & R. M. Ryan, Glued to Games: How 

Video Games Draw Us in and Hold Us Spellbound, 

SB: ABC-CLIO, 2011. 

 

[69] A. Campbell, M. Gutierrez & M. Lancelott, 

Aligning operations and organization strategy 

OPERATING MODEL CANVAS, NR: Van Haren 

Publishing, 2017. 

https://venturebeat.com/2016/06/08/the-u-s-and-global-game-industries-will-grow-a-healthy-amount-by-2020-pwc-forecasts/
https://venturebeat.com/2016/06/08/the-u-s-and-global-game-industries-will-grow-a-healthy-amount-by-2020-pwc-forecasts/
https://venturebeat.com/2016/06/08/the-u-s-and-global-game-industries-will-grow-a-healthy-amount-by-2020-pwc-forecasts/

