
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sistem E-

Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Dinas Bina Marga Provinsi

Lampung, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan E-Procurement di Dinas Bina

Marga Provinsi Lampung dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan dari 9

(Sembilan) indikator atau komponen inti penelitian ini hampir seluruhnya

terpenuhi. Adapun indikator yang masih mengalami beberapa hambatan seperti:

A. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pada indikator sumber daya manusia dimana kemampuan pegawai dalam

menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE

masih ada pegawai yang kualitasnya terkait pengadaan barang/jasa belum

meningkat secara signifikan dan sedikit menghambat proses pengadaan

barang/jasa secara elektronik.

B. Perundang-undangan dan Peraturan

Pada indikator perundang-undangan dan peraturan bermasalah. Hal ini

disebabkan karena panitia pengadaan barang/jasa kurang begitu
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memperhatikan hal tersebut dan hanya fokus pada petunjuk pelaksanaan

teknis.

C. Standar

Pada indikator standar juga bermasalah. Meskipun panitia pengadaan

barang/jasa fokus dalam petunjuk pelaksanaan teknis pengadaan barang/jasa

secara elektronik, masih ada saja yang kurang paham menggunakan internet

sehingga sedikit menghambat proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Sedangkan terkait variable lainnya seperti kepemimpinan pemerintah,

perencanaan dan manajemen, kebijakan e-procurement, layanan infrastruktur dan

web, integrasi sektor swasta, dan sistem e-procurement sudah terpenuhi dan

berjalan dengan baik.

B. Saran

Mencermati penerapan E-Procurement di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

ini, ada beberapa saran yang diberikan penulis untuk lebih mematangkan

penerapannya sehingga berjalan secara optimal.

1. Agar penerapan sistem e-procurement di Dinas Bina Marga Provinsi

Lampung berjalan lebih baik lagi maka diperlukan sumber daya manusia yang

benar-benar mampu menjalankan sistem ini maka dari itu diperlukan

peningkatan kompetensi pegawai secara merata di kantor tersebut dalam

menggunakan komputer serta internet. Serta perlu adanya pelatihan-pelatihan

guna menunjang berjalannya sistem ini dengan baik.

2. Memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada para pelaku pengadaan

barang/jasa secara elektronik terkait masalah peraturan dan perundang-
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undangan. Yaitu dengan cara terus dilakukannya sosialisasi terkait pentingnya

memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan

barang/jasa terutama secara elektronik.

3. Terus memberikan ruang-ruang informasi kepada perusahaan-perusahaan

swasta yang ingin turut berpartisipasi dalam pengadaan Barang/jasa secara

elektronik agar persaingan yang ketat dan sehat semakin memacu perusahaan-

perusahaan swasta untuk memberikan kualitas terbaiknya.


