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BAB V 

PENUTUP 

V.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan analisa sistem berjalan lelang (Procurement) Pengadaaan 

barang dan jasa di Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, maka pemecahan 

masalah yang diusulkan adalah memanfaatkan teknologi informasi computer 

dengan merancang suatu sistem Lelang Elektronik (E-Procurement) pengadaan 

barang dan jasa berbasis web, untuk mengelola kegiatan pengadaan barang dan 

jasa melalui internet. Dengan sistem yang dirancang ini di dapatkan kesimpulan 

bahwa :  

a. Dengan diterapkannya sistem lelang elektronik ( E-Procurement) 

pengadaaan barang dan jasa berbasis web ini dirasakan kemudahan 

dalam segi hal pengaksesan setiap proses kegiatan sehingga semua 

kegiatan yang dilaksanakan akan lebih menghemat waktu serta biaya 

operasional yang ditimbulkan. 

b. Untuk kebutuhan data-data operasional yang berkaitan dengan setiap 

kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jendral 

Mineral dan Batubara dapat diakses lebih mudah dan cepat. 

c. Kemudian untuk proses pengawasan, monitoring serta evaluasi 

pengadaan barang/jasa melalui Sistem Lelang Elektronik ( E-

Procurement) Pengadaaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh 

Direktorat Jendral Mineral dan Batubara ini, semua proses kegiatan 

pengadaan baik barang maupun jasa dapat terpantau dan terawasi lebik 

baik lagi.  

d. Dalam penerapan e-Procurement berdampak pada proses pengadaan 

barang/jasa, dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif yang sangat 

membantu para pegawai khususnya panitia pengadaan barang dan jasa 

dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. kemudian dampak negatif untuk 

pihak rekanan yaitu adanya sebagian rekanan yang belum memahami dan 

biasa menggunakan sistem elektronik utamanya menggunakan internet.  
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V.2.   Saran 

Adapun saran-saran yang dikemukakan disini adalah :  

a. Setiap pegawai harus mendapatkan pelatihan untuk dapat menggunakan 

system yang sudah terkomputerisasi ini.  

b. Sistem Lelang Elektronik ( E-Procurement) Pengadaaan barang dan jasa 

di Direktorat Jendral Mineral dan Batubara ini perlu adanya backup data 

secara rutin untuk menjaga data agar tetap aman.  

c. Agar sistem dapat berjalan secara terus menerus maka Direktorat Jendral 

Mineral dan Batubara harus melakukan pemeliharaan terhadap Sistem 

Lelang Elektronik ( E-Procurement) Pengadaaan barang dan jasa yang 

telah berjalan ini.  

d. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan bekerja sama dengan 

pihak atau lembaga pemerintahan pusat dibagian pengadaan barang dan 

jasa nasional. Seperti, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 
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