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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Penyelenggarakan pelayanan publik diIndonesia pada umumnya dilakukan

secara langsung atau kontak secara langsung,salah satu gebrakan baru pemerintah 

adalah dengan melakukan inovasi baru yaitu reformasi birokrasi yang dirubah 

secara absolut, baik pada lingkungan internal pemerintahan,maupun 

eksternalpemerintahan.Dalam pelayanan publik ada sebuah inovasi baru tetapi, 

harus dilakukan dan diawasi dengan benar adanya, sebuah pengadaan barang dan 

jasa adalah sebuah pembaharuan dalam meningkatkan pelayanan publik  

pembaharuan sektor sarana dan prasarana adalah kepentingan pemerintah yang 

tidak boleh ditunda-tunda dan harus dilakukan secara berkala, agar 

peningkatannya terhadap pelayanan publik semakin baik. 

Satu kegiatan penting bagi pemerintah adalah menciptakan sebuah inovasi 

baru terhadap pelayanan masyarakat, dengan berkembangnya zaman maka 

pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru dalam rangka mencapai sistem 

pemerintah yang lebih modern yaitu E-goverment, E-goverment 

menggunakanmedia elektronik untuk menambah saluran berhubungandengan 

publik,dengan E-goverment maka dapat meningkatkan pelayanan publik terhadap 

masyarakat. Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi 

perekonomian negara dengan adanya pengadaan barang dan jasa maka pihak 

masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam pembangunan 
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pemerintahan.Banyaknya permasalahan tentang korupsi pengadaan barang dan 

jasa maka pemerintah. 

Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rentan dikorupsi 

sepanjang 2017. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2017 sudah 

ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02 

Triliun.ICW juga mencatat sepanjang 2017, ada 576 kasus korupsi yang ditangani 

oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 6,5 miliar 

dan suap Rp 211 miliar. Wana mengatakan jumlah tersangka pada 2017 mencapai 

1.298 orang.1 

Di sektor pengadaan barang dan jasa selalu mempunyai masalah baik dari 

perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban.Seperti dilingkup 

pemeritahan Kota Malang dan Kota Batu beberapa waktu lalu, dimana mantan 

walikota batu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang 

dan jasa. sedangkan mantan walikota malang dan beberapa anggota DPRD 

lainnya juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi P-APBD.Tujuan membuat 

kebijakan E-procurement untuk mengawasi kegiatan pengadaan barang dan jasa 

yang dilakukan oleh pemerintah.Melalui inovasi E-government pemerintah 

membuat inovasi kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa melalui elektronik 

atau dikenal E-procurement. 

Dalam rangka kebijakan fiskal,pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk 

menggerakkan roda perekonomian dengan menumbuhkan lapangan 

kerja,meningkatkan daya saing,dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

negara.Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian 

                                                             
1Data Korupsi pengadaan barang tahun 2017 sumber : 
https://news.detik.com/berita/3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-
negara-rugi-rp-1-t 
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atauseluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD),dan merupakan 

pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk 

menyediakan barang jasa publik, dan belumbanyak pemerintah daerah yang 

mengoptimalkan peran E-procurement tersebut dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik maka, penelitian ini melihat bagaimana bentuk E-goverment 

dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Pemerintah Kota Malang akhir-akhir ini melakukan kebijakan E-

procurement,lepas dari itu semua kita lihat birokrasi kita seringkali dipandang 

sebagai birokrasi yang tidakefisien,partisan dan berorientasi terhadap pada 

kekuasaan dan sarang bagi korupsi maka untuk itu dengan menciptakan 

kebijakanE-procurement memberikan dampas positif dalam hal transparansi 

kegiatan pengadaan barang dan jasa.E-Procurement adalah proses pembelian 

barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara 

elektronik2. Dengan adanya kebijakan tersebut maka yang dilakukan pemerintah 

untuk lebih meningkatkan pelayanan publik akan terwujud, maka dengan adanya 

E-procurement diharapkan dapat meningkatkan sebuah efisiensi dan efektivitas 

birokrasi kota Malang. 

Kegiatan ini dilakukan agar mengetahui kebijakan ini, apakah memberi 

dampak positif bagi masyarakat atau malah menimbulkan keruwetan bagi 

masyarakat dan pemerintah,untuk meningkatkan sebuah kualitas pelayanan publik 

yang baik.Karena masyarakat ingin dilayani oleh pemerintah denganbaik dan 

terciptanya pelayanan publik efektif,efisien, transparan, infrakstruktur tersebut 

                                                             
2E-ProcurementDi Indonesia., Kemitraan Partnership, Jakarta,2008, Hlm 10. 
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diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa,pengadaan barang dan 

jasa adalah tindakan pemerintah yang signifikan karena menghabiskan banyak 

uang pemerintah.Tidak hanya menghabiskan uang tetapi didalamnya 

terdapatpenyimpangan-penyimpangan tentang kebijakan tersebut. 

Lantas bagaimana Pemkot Malang dengan kebijakan ini untuk 

mengedepankan kinerjannya terhadap pelayanan publik, terutama dalam 

pengadaan barang jasa dalam mewujudkan kerjasama antara pemerintah dan 

masyarakat.Bentuk dari pelayanan publik dengan media E-procurement 

merupakan sebuah pelayanan publik dalam melayani masyarakat untuk 

pengembangan ekonomi masyarkat yang dimana pemerintah memberi wadah 

melalui E-procurement, maka dengan E-procurement ini menciptakan sebuah 

transparasi untuk masyarakat.Manakaladengankebijakanini ada tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pemerintah Kota Malang,kebijakan-kebijakan E-goverment 

akan selalu ditingkatkan dan digalakkan sesuai dengan perkembangan teknologi 

yang kian hari semakin pesat,teknologi yang bersifat dinamis akan dimanfaatkan 

oleh pemerintah untuk pengabdian terhadap masyarakat,oleh karena itu sejak 

beberapa tahun terakhir, Pemkot Malang bekerja keras untuk membenahi 

pemerintahannya agar lebih maju dan menjadi kotacerdas, dengan tujuan yang 

baik maka, akan tercipta keselarasan antara masyarakat dan pemerintahan. 

Sebelum mendalami lebih lanjut yang akan ditulis maka dengan ini 

mengkaji tentang bagaimana fungsi dan tugas kebijakan ini bila diterapkan dan 

dilihat dari sisi keuntungan bagi masyarakat serta kerugian, tetapi disini lebih 

memfokuskan tentang kebijakan tentang E-procurement.Menurut Undang-

undangbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 
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Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.Pemerintah 

Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat 

memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan 3barang/jasa dan No 13 

Tahun 2011 menetapkan Peraturan Walikota tentang pembentukan organisasi dan 

tata kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Pengadaan secara elektronik(E-procurement) menggunakan aplikasi 

SPSE(Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan dikelola oleh LPSE(Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik)dan yang dikelola ialah barang, jasa kontruksi, jasa 

konsultasi dan jasa lain dan ada beberapa tahap dalam yaitu 1) E-tendering 2) E-

purchasing dan, 3) E-audit, dalam ketiga tahap adalah proses E-

procurementPenyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat 

berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya 

kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. 4 Implementasi kebijakan e-

procurementdi Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk lebih 

meningkatkan integritas antar unit, transparansi, kecepatan proses, efisiensi waktu 

dan biaya.Akuntablitas, memudahkan pengendalian dan pengawasan, dan 

mengoptimalkan pemanfaatan material di gudang (baik material fast moving 

mapun material slow moving). E-procurement diharapkan memberikan output 

yang positif terhadap pengadaan barang/jasa.Tulisan ini menganalisis 

                                                             
3Menurut Undang-undang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 
4Adrian Sutedi, Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai 
Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 46. 
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implementasi kebijakan E-procurement untuk mewujudkan efisiensi dan 

transparansi serta kendala yang dihadapi dalam implementasi E-procurement. 

Ibu Tyas selaku kepala LPSE di Dinas Kominfo kota Malang menyatakan 

bahwa Kebijakan tersebut memberikan dampak positif dalam perbaikan proses 

pengadaan barang dan jasa dan sebagai transparasi dalam progam pengadaan 

barang dan jasa sesuai dengan wawancara berikut : 

E-Procurement tersebut digunakan sebagai penjelasan biaya transaksi dan 

meyakini sistem informasi yang terbuka dan dapat meningkatkan kepercayaan 

yang besar terhadap pembeli.Denganadanya kebijakan E-Procurement 

kepercayaan masyarakat akan lebih besar karena menghadirkan informasi yang 

jelas dan tepat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan 

barang dan jasa untuk Pemkot Malang, maka aplikasi ini menjadi sebuah alat 

pemantau tentang dana dana alokasi pengadaan barang dan jasa,karena 

sumbangsih dana yang besar dalam memegang porsi APBD.Pada akhirnya 

melalui hal-hal yang telah diuraikan diatas, menjadi menarik bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan E-Procurement, dalam 

pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik dapat meciptakan hal 

positif dalam proses birokrasi.Sehingga penelitian ini mengambil judul 

“Implementasi Kebijakan E-Procurement di Kota Malang (Studi Pada Unit 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang disebutkan sebelumnaya maka 

dapatdirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana implementasi kebijakan E-Procurement di kota Malang? 

2. Apa kendala-kendala dalam kebijakan E-Procurement di kota Malang? 

C. Tujuan Penelitiaan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

dalampenelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui Implementasi kebijakan E-Procurement di Kota Malang. 

2. Mengetahui kendala-kendala kebijakan E-Procurement di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan 

keilmuwan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait bagaimana pengetahuan 

tentang kebijakan pemerintah serta kendala-kendala dalam suatu kebijakan 

khusunya kebijakan E-procurement di Kota Malang. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Pemerintah, dapat memberi rekomendasi perbaikan kinerja instansi. 

b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang  E-procurement dan ikut berpartisipasi dalam proses 

kebijakan. 

 c.  Bagi Penelitian lain, Hasil penelitian legalitas dapat menambah 

pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dan kendala-kendala dalam suatu 

kebijakan khususnya E-procurement. 

E. Definisi Konsep 

 Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi 

makna suatu konsep atau istilah tertentu. Definisi konseptual memberikan 

penggambaran secara umum dan menyeluruh dan menyiratkan maksud, konsep 
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atau istilah tersebut bersifat konstitutif(merupakan definisi yang tersepakatai oleh 

banyak pihak dan telah dibakukan setidaknya dikamus bahasa)5.Dalam penelitian 

ini yang merupakan definisi konseptual yaitu: 

a. Implementasi Kebijakan 

Pemahaman implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grinde 

bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat 

diteliti pada tingkat progam tertentu6. menghubungkan antara tujuan kebijakan 

dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan 

Van Meter dan van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan 

yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas 

instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan7. 

b. E-Procurement  

Menurut Willem pengadaan secara elektronik (e-Proc) merupakan pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan 

internet atau intranet) atau electronic data interchange (EDI).8 

Dalam kegiatan e-Procurement terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti 

yang disebutkan oleh Willem9 yaitu:  

1. E-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara 

terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem 

pengadaan secara elektronik.  

                                                             
5 Nazir Moh,Metode penelitian. Bogor,2011,Ghalia Indonesia Hlm 89. 
6Grindle, Merilee S.Politics and Policy Implementation in The Third world,1980. Hlm 7. 
7Grindle, Merilee S.Politics and Policy Implementation in The Third world,1980. Hlm 6. 
8 Willem, Siahaya.Manajemen Pengadaan, Procurement Management. Bandung.2012, Alfabeta 
Hlm 80. 
9 Willem, Siahaya.Manajemen Pengadaan, Procurement Management. Bandung.2012 Alfabeta 
Hlm 81 
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2. E-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara 

penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, 

dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, 

dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, 

intranet dan/atau electronic data interchange (EDI).  

3. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, 

spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan 

jasa. 

4. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana e-

Catalogue. 

F. Definisi Operasional 

1.   Implementasi Kebijakan E-Procurement di Kota Malang. 

      a)   Transparasi Kebijakan E-Procurement di Kota Malang. 

     b) Proses Pelaksanaan E-Procurement di Kota Malang.  

      c)   Proses Monitoring dan Audit E-Procurement di Kota Malang. 

2.   Kendala-kendala Kebijakan E-Procurement di Kota Malang. 

a) Kualitas SDM yang kurang kompeten dalam pengelolaan E-Procurement 

di Kota Malang. 

b) Fasilitas Infrastruktur yang kurang mendukung dalam pengelolaan E-     

Procurement di Kota Malang. 

G. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan 

dilaksanakan . Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan ialah metode 

kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan situasi 

sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara benar. Metode penelitian 
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memberikan peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu 

penelitian10.Adapun uraian yang lebih lanjut dalam metode penelitian tersebut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang lebih menekankan pada 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang yang diamati 11 . Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan 

mengenai implementasi kebijakan E-procurement di Kota Malang. 

2. Sumber data 

 

a. Data Primer 

 

 adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan sendiri, untuk 

kemudian disiarkan langsung12.Data tersebut bisa berupa data (catatan) penelitian 

dari hasil observasi dan data hasil wawancara langsung dengan subyek 

penelitian.Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan data hasil 

wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan 

.Data sekunder merupakan data pendukung data primer13 

 

 

 

                                                             
10 Nazir Moh,Metode Penlitian .Bogor, 2011 ,Ghalia Indonesia Hlm 44 
11 Sebagaimana yang diuraikan oleh E.G Carminez dan R.A Zeller(2006) dalam eta mamang 
Sangandji (2010:26) 
12 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Riset sosial, Penerbit Mandar Maju, bandung.1990 Hlm 
24 
13 Ibid 
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3.   Tekhnik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data14.Menurut Sutopo pengumpulan data dalam penelitiankualitatif 

lebih mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi lebih 

ditentukan oleh proses terjadinya jumlah (dalam bentuk angka) dan cara 

memandang atau perspektifnya 15 . Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Wawancara 

Wawancara Mendalam (indepht interview)Moleong mendefinisikan wawancara 

sebagai percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yang memberikan atas jawaban itu16Teknik ini digunakan untuk 

menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara 

yang teraplikasi dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan 

menggunakan panduan wawancara.Dalam melakukan wawancara, pengumpul 

data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannyapun telah disiapkan, kemudian tape recorder dan 

catatan-catan kecil. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah 

aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan E-Procurement di 

Kota Malang. 

 

                                                             
14  Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung,2012 : Alfabeta. Hal : 224. 
15. Sutopo, H.B. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta2006 : Universitas Sebelas Maret. Hal : 
55 
16Moleong, Lexy. 2007. Op.cit. hal: 186. 
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b) Dokumentasi   

 Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang 

memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen 

tertulis.Dokumen biasanya berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan yang berkaitan dengan implementasi 

kebijakan E-Procurement di Kota Malang.seperti arsip-arsip, dokumen tertulis dan 

dokumen berupa foto-foto dan lainnya. Dokumen berguna karena dapat 

memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat 

dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan 

bahan utama dalam penelitian. 

c) Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung dilapangan.Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur 

karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang 

dibutuhkan (tanpa ditentukan terlebih dahulu). 

4. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah orang yang dipilih dengan sengaja untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian.Adapun subjek yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Kepala dan staff  Dinas Komunikasi dan informatika. 

2) Kepala dan Staff Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

5. Lokasi Penelitian 
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 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang seharusnya terjadi dari objek 

yang diteliti dalam rangka mendapatkan data yang akurat.Menurut Moleong 

penetuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang ditempuh dengan 

mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan, serta untuk mencari 

kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan17 .Penelitian ini dilakukan di 

lingkungan kerja pemerintah : 

1) Kantor LPSE di Jl.Mayjend Sungkono,Arjowinangun, Kedungkandang, 

Kota Malang. 

2) Dinas Komunikasi dan Informatika di Jl.Mayjend Sungkono,Arjowinangun, 

Kedungkandang, Kota Malang 

6. Tekhnik Analisis Data  

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain18. 

 Menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena 

data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan.Proses analisis data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian 

                                                             
17 Moleong, Lexy. 2007. Op.cit. Hal : 4. 
18Moleong, Lexy. 2007. Op.cit. hal:248. 
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kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya jenuh19. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 :Analisis Data model Interaktif Miles dan Huberman (1992) 

 Sumber: Dr.Etta Mamang sangadji M,Si(2010) 

Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam proses 

analisis data yaitu. 

1) Reduksi 

Reduksi Data (Data Reduction)Mereduksi data berarti merangkum, 

memilihhal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya.Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

                                                             
19Sugiyono. 2012. Op.cit. hal:243. 

Pengumpulan 

Data 

 

Penyajian Data 

Kesimpulan-

kesimpulan:Penari

kan verifikasi 

 

pe 

Reduksi Data 



 

15 
 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.Secara teknis, pada 

kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

perekapan hasil wawanacara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen 

yang berhubungan dengan fokus penelitian.   

2) Penyajian 

Data menyajikan (Data Display)sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.setelah 

data-data tentang implementasi kebijakan E-procurement diperoleh, direduksi 

untuk disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, maka selanjutnya data 

akan disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan data dan dokumen 

yang diperoleh peneliti.Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan 

tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam 

penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, 

tabel, foto, bagan. 

 

 

3) Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.Dengan 
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demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkindapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masihbersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Secara teknis proses 

penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang 

dimasukan dalam bab tinjauan pustaka. 

 


