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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab 

sebelumnya maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan terhadap analisis sistem pengelolaan Barang Milik 

Negara pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.  

Adapun hasil penelitian terhadap analisis sistem pengelolaan Barang 

Milik Negara pada kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

pekanbaru dapat diambil keismpulan diantaranya sebagai beriku: 

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran 

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan kebutuhan disusun sesuai 

dengan standar kebutuhan pegawai namun dalam hal realisasinya 

masih belum berjalan dengan baik mulai dari barang yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keadaan maupun tidak ada. 

Hal ini disebabkan karena kekurangan anggran dalam mengelola 

Barang Milik Negara.  

2. Penggunaan 

Berdasarkan hasil wawancara, didalam penggunaan terdapat 

penetapan status penggunaan, ada kegiatan pelaporan ketika 
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memindahkan barang maupun barang rusak. Selain itu,  pegawai telah 

memahami bagaimana tata cara penggunaan Barang Milik Negara dan 

sedikitnya pegawai yang masih melakukan pemindahan Barang Milik 

Negara tanpa melapor ke petugas Barang Milik Negara.  

3. Penatausahaan 

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan penatausahaan masih belum 

berjalan dengan baik. Adapun hambatan dalam menginventarisasi 

barang yaitu kegiatan inventarisasi dilakukan oleh satu orang 

seharusnya dilakukan oleh tiga orang sehingga daftar barang ruangan 

hanya ada satu pada satu ruangan. 

4. Pemusnahan 

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum dilakukan pemusnahan ada 

kegiatan melaporkan dan menyerahkan Barang Milik Negara yang 

akan di musnahan. Kegiatan pemusnahan telah berjalan dengan baik 

ditandai dengan tidak adanya pegawai yang melakukan pemusnahan 

tanpa melapor dan  Pegawai telah memahami bagaimana tata cara 

pemusnahan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan saran, adapun 

saran yang dapat penulis sampaikan ialah: 

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis sistem pengelolaan 

Barang Milik Negara pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
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di Pekanbaru dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, penulis 

berharap pengelolaan Barang Milik Negara pada Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru harus di tingkatkan agar 

Barang Milik Negara tersebut dapat lebih bermanfaat. 

2. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, 

pengelolaan Barang Milik Negara yang baik merupakan suatu nilai 

tambah dan citra yang baik dalam mengedepankan efektif, efisiensi, 

transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya. 

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat serta bisa 

menjadi bahan informasi bagi Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Pekanbaru yang berhubungan dengan pengelolaan Barang 

Milik Negara. 

 


