
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan

menggunakan empat indikator kinerja yaitu produktivitas, responsivitas,

responsibilitas dan akuntabilitas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas

pekerjaan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat cukup baik. Berdasarkan

produktivitas kinerja dinas pekerjaan umum kabupaten tulang bawang barat sudah

masih kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan

berupa perbaikan dan pembangunan jalan yang sudah merata namun kualitasnya

masih rendah. Produktivitas Dinas pekerjaan umum kabupaten Tulang Bawang

Barat dipengaruhi oleh input dan output. Dalam pelaksanaannya masih minimya

input yang dimiliki oleh dinas pekerjaan umum kabupaten Tulang Bawang Barat

menjadi hambatan untuk dapat meningkatkan output yang dicapai. Input yang

dimiliki oleh dinas pekerjaan umum kabupaten tulang bawang barat yaitu berupa

dana, sarana dan prasaran serta sumber daya pegawai. Output yang dicapai oleh

dinas pekerjaan umum kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu dengan capaian
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pembangunan jalan yang telah mencapai lebih dari 70% namun dengan kualitas

yang masih rendah. Hal tersebut dilihat dari kulitas jalan yang mudah rusak.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat dalam

pembangunan infrastruktur jalan dilihar dari responsivitas cukup baik. Hal ini

dilihat dari adanya musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang

dilakukan untuk merencanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai tujuan yang ditetapkan terhadap

kebutuhan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan. Responsibilitas

yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan berdasarkan dengan

peraturan yang berlaku. Dan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan

Umum Kabuoaten Tulang Bawang Barat saat ini sudah cukup baik dengan para

rekanan.

Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat terlihat

dari laporan akuntabilitas yang dilaporkan setiap tahun. Sebagai instansi

pemerintah dinas pekerjaan umum wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan

setaiap tahun dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instasi pemerintah

(LAKIP). Berdasarkan lakip yang dilaporkan, kinerja yang dilakukan oleh dinas

pekerjaan umum kabupaten tulang bawang barat sudah sangat baik.

Dalam pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Tulang Bawang Barat dipengargui oleh ketersedian dana yang masih

minim. Dana yang yang dianggarkan untuk pelaksanaan pembangunan jalan

masih sangat minim sehingga pembangunan yang dilakukan tidak merata. Hal



106

tersebut dikarenakan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat masih tergolong

Kabupaten baru.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan beberapa saran,

yaitu:

a. Perlunya kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jalan untuk

mengatasi minimnya dana yang menjadi kendala selama ini. Misalnya dengan

perusahaan yang berdiri di Kabupaten Tukang Bawang Barat untuk melakukan

pembangunan pada akses masuk ke perusahaan tersebut.

b. Meningkatkan jumlah anggaran kepada daerah untuk pelaksanaan

pembangunan yang ada.

c. Meningkatkan kualitas pembangunan jalan yang dilakukan selama ini agar

tidak mudah rusak.

d. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksana lapangan untuk

mengetahui kualitas material yang menyebabkan kualitas jalan mudah rusak.


