
 

 

53 

 

 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan. 

1. Faktor yang dominan dalam penentuan lelang jasa konstruksi yaitu: 

a. Pekerjaan yang akan disubkan memiliki tingkat prosentase sebesar 

96.67 %, sehingga menempatkan faktor pekerjaan yang disubkan 

pada rangking 1. 

b. Referensi Bank memiliki tingkat prosentase sebesar 86.67 %, 

sehingga menempatkan faktor referensi bank pada rangking ke 2. 

c. Pemahaman dokumen Kontrak memiliki tingkat prosentase sebesar 

83.33% sehingga menempatkan faktor pemahaman terhadap 

dokumen kontrak pada rangking yang ke 3.  

2. Korelasi analisis faktor dominan pada evaluasi teknis terhadap probabilitas 

memenangkan lelang : 

a. Pekerjaan yang disubkan memiliki tingkat korelasi yang tinggi 

dengan hasil yang signifikan dan memiliki hubungan yang kuat 

dengan hasil -0.437. 
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b. Referensi bank memiliki tingkat korelasi yang tinggi dengan hasil 

yang signifikan dan memiliki hubungan yang kuat dengan hasil 

0.462. 

c. Pemahaman dokumen kontrak memiliki tingkat korelasi yang 

tinggi dengan hasil yang signifikan dan mimiliki hubungan yang 

kuat dengan hasil 0.441. 

3. Analisis Faktor dan subfaktor yang berpengaruh dalam lelang jasa   

konstruksi : 

a. Faktor finansial memiliki tingkat korelasi yang signifikan terhadap 

probabilitas memenangkan lelang sebesar 0.036 dan memiliki 

tingkat hubungan yang rendah sebesar 0.385. 

b. Keselamatan kerja memiliki tingkat korelasi yang signifikan 

terhadap probabilitas memenangkan lelang sebesar 0.039 dan 

memiliki tingkat hubungan yang rendah sebesar 0.379 

5.2. Saran 

Berdasarkan pada simpulan di atas, maka saran-saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut:  

1) Dalam Pelelangan harus benar-benar adil dan jujur sehingga dalam 

penentuan pemenang tidak terjadi kecurangan yang dapat mengakibatkan 

persaingan yang tidak sehat. Kontraktor yang terpilih dalam pelelangan 
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juga harus profesianal dalam mengerjakan proyek sehingga dapat 

menghasilkan suatu pekerjaan yang baik dan bermanfaat.  Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yang tercantum dalam laporan Tugas Akhir 

ini agar dapan menjadi referensi dalam menentukan faktor yang dominan 

dalam penentuan pemenang lelang jasa di kota Waingapu 

2) Penelitian ini dapat dikembangkan lagi untuk mengetahui tingkat 

kegagalan kontraktor dalam memenangkan lelang proyek sehingga dapat 

dilakukan generalisasi hasil penelitian dan sekiranya dapat dilakukan 

penelitian lagi dengan studi kasus yang berbeda misalnya bukan hanya 

dikota Waingapu tetapi dilakukan juga penelitian untuk satu (1) Provinsi 

NTT sehingga dapat diketahui juga apa yang menjadi faktor dominan 

dalam penentuan pemenang lelang di Provinsi NTT. 

 

 


