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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan wadah berhimpunnya manusia yang berbeda-

beda kebutuhan dan keinginannya, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Orang-orang dalam organisasi 

secara individual maupun kelompok melakukan kegiatan yang terkoordinasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama 

antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam 

organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta dalam usahanya untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan perlu sekali adanya pekerjaan 

ketatausahaan. Salah satu unsur kegiatan ketatausahaan tersebut berupa 

aktifitas pengelolaan Barang Milik Negara. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Barang Milik Negara  

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. Secara tersurat, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di 

kementerian Negara/Lembaga dikenal adanya penggunaan anggaran dan 

kuasa pengguna anggaran disatu pihak, serta penggunaan barang dan kuasa 

pengguna barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, 

penggunaan anggaran dan kuasa pengguna anggaran melaksanakan Sistem 
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Akuntansi Keuangan. Sedangkan pengguna barang dan kuasa pengguna 

barang melaksanakan Sistem Informasi Managemen dan Akuntansi Barang 

Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan 

dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara stimulant dalam rangka 

penyusunan laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. 

Pada setiap kantor pemerintahan memiliki begitu banyak aset tetap 

(Barang Milik Negara) yang harus dikelola dengan baik agar aset-aset 

tersebut menjadi berguna dan terjaga kondisinya. Terealisasinya pengelolaan 

aset tetap (Barang Milik Negara) secara baik akan memberi kontribusi yang 

berarti terhadap kelancaran kegiatan suatu organisasi/instansi pemerintah 

untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Wujud keseriusan pemerintah 

dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara) dituangkan dalam PP No. 

27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, pengelolaan Barang Milik Negara 

meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; 

penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; 

pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan; 

pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistic 

yang berperan dalam tercapainya tujuan dari suatu organisasi. 

Pada kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru 

terdapat berbagai macam aset (Barang Milik Negara) yang harus dikelola. 

Adapun berbagai aset yang harus dikelola dan kondisi aset (Barang Milik 
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Negara) yang dimiliki pada kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1.1: Jumlah Kondisi Barang Milik Negara Pada Kantor Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru 

 

No Barang Milik Negara Jumlah 
Kondisi Barang 

Baik Rusak Hilang 

1 Aset Tetap     

 a. Tanah 3 3   

 b. Peralatan dan Mesin     

 1. Alat Komunikasi 76 76   

 2. Alat Transportasi 11 11   

 3. Alat Kantor 1.692 1.543 149  

 4. Alat Laboratorium 579 486 93  

 5. Alat Keamanan 55 51 4  

 6. Alat Bengkel 7 7   

 7. Alat Rumah Tangga 29 26   

 8. Alat Studio 67 63 4  

 9. Alat Kedokteran 9 6 3  

 b. Gedung dan Bangunan     

 1. Bangunan Gedung 13 12 1  

 
2. Bangunan Bukan 

Gedung 
1 1  

 

 
c. Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
   

 

 1. Jalan 2 2   

 2. Irigasi 9 9   

 3. Instalasi Listrik 40 35 5  

2 Aset Tetap Lainnya     

 1. Monografi 334 334   

 2. Buku Lainnya 46 46   

 3. Laporan 688 688   

 Jumlah 3661 3399 259  

 Persentasi 100% 92,84% 7,16%  

Sumber: Laporan Kondisi Barang Pada Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Pekanbaru, tahun 2016 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya Barang Milik Negara 

yang harus dikelola. Adapun total aset berjumlah 3.661 dengan rincian 
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sebanyak 3.399 atau 92,84% aset tetap dalam kondisi baik dan dalam kondisi 

rusak sebanyak 259 atau 7,61%. 

Kondisi dimana belum tertatanya inventarisasi Barang Milik Negara 

dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementrian/lembaga Negara 

menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban Barang Milik Negara. 

Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara (inventarisasi 

dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap 

penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan trasparan, sehingga aset 

tetap (Barang Milik Negara) mampu dioptimalkan penggunaan dan 

pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada 

masyarakat/stakeholder. 

 Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan cara pencatatan dan 

pendaftaran Barang Milik Negara ke dalam daftar barang pengguna menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. Kegiatan pencatatan dan pendaftaran 

Barang Milik Negara mulai dilakukan ketika barang diterima oleh petugas 

Barang Milik Negara. Dari pencatatan tersebut dapat dibuat kartu inventaris 

berupa daftar barang ruangan sehingga barang yang ada diruangan harus 

sama dengan yang ada di daftar barang ruangan.  

Kegiatan inventarisasi tersebut dilakukan untuk mempermudah dan 

mampu ditelusuri dalam pengelolaan Barang Milik Negara untuk dibuat 

laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga dan kartu 

inventarisasi tersebut dijadikan sebagai bukti  apabila dilakukan audit oleh 
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BPK. Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru ruangan 

yang memiliki kartu inventaris hanya ada pada ruangan Tata Usaha 

sedangkan ruangan lainnya belum terdapat kartu inventaris. 

Kemudian ditemukannya permasalahan untuk tidak memindahkan  

Barang Miilik Negara seperti komputer, printer, meja dan kursi tanpa 

sepengetahuan petugas Barang Milik Negara ketika terjadinya prajabatan. 

Disetiap ruangan terdapat kartu inventaris yang menunjukkan daftar barang 

yang terdapat diruangan tersebut dan tertera aturan mengenai untuk tidak 

memindahkan Barang Milik Negara tanpa sepengetahuan petugas Barang 

Milik Negara sehingga apabila ingin memindahkan barang harus membuat 

laporan kepada petugas Barang Milik Negara. Hal ini dilakukan agar barang 

yang ada diruangan sesuai dengan yang ada di daftar barang ruangan.  

Selain itu terdapat permasalahan mengenai Barang Milik Negara berupa 

gelas ware (alat laboratorium) yang merupakan aset lancar (persediaan) 

tersebut tidak bisa digunakan karena rusak (pecah) sehingga barang tersebut 

dibuang saja tanpa sepengetahuan unit petugas Barang Milik Negara. Gelas 

ware tersebut harus dilaporkan kepada petugas Barang Milik Negara untuk 

dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang pengguna 

dan mendapatkan persetujuan sebelum dilakukan pemusnahan.  

Selain itu alat kantor seperti mesin printer yang rusak menyebabkan 

kinerja pegawai pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru 
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melambat karena pegawai harus meminjam printer dari pegawai lain dan 

menyebabkan menurunnya semangat dalam bekerja. 

Dari berbagai permasalahan tersebut, tentu saja hal ini sangat 

mempengaruhi kelanjutan dari proses pengelolaan Barang Milik Negara 

dalam pembuatan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Secara umum 

tentu saja mempengaruhi pelaksanaan tata kelola pemerintah dalam proses 

penyelenggaraan administrasi karena keberhasilan pencapaian tujuan 

organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub system 

yang terdapat didalam organisasi itu sendiri yang terdiri atas struktur dan 

pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian 

kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai 

tujuan. Proses organisasi berlangsung berdasarkan sistematika, prosedur dan 

tata kerja yang telah dianalisa sehingga memungkinkan penciptaan efektifitas 

dan efisiensi tujuan organisasi. 

Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses 

organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan seperti halnya dengan pengelolaan Barang Milik Negara 

sehingga tanpa adanya tata kerja yang baik serta pastisipasi dan kerja sama 

dari seluruh pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan mekanisme 

kerja tersebut maka tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai. 

Terkait dalam hal ini pengelolaan barang milik Negara diperlukan 

sebagai sarana informasi dan bukti resmi dalam penyelenggaraan 
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administrasi, maka untuk kelancaran administrasi dalam suatu kantor 

diperlukan pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dan teratur.  

Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dan teratur merupakan alat 

informasi yang dapat membantu pimpinan dalam perencanaan dan evaluasi. 

Informasi tersebut juga dapat memberikan pertanggungjawaban penggunaan 

Barang Milik Negara dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Dalam hal 

ini pemerintahan melakukan peranan dalam hal akuntabilitas. 

Karena pentingnya sistem pengelolaan Barang Milik Negara dalam 

menunjang keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketatausahaan sebuah kantor, 

maka diperlukannya perhatian khusus dalam pelaksanaan pengelolaan Barang 

Milik Negara. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan serta 

gejala-gejala yang ditemukan penulis di lapangan. Maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul “ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN 

BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI BESAR PENGAWAS 

OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU” 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimanakah sistem pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru? Dari fokus masalah 

tersebut kemudian dirinci menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah sistem pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara 

pada Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di 

Pekanbaru? 

2. Apa saja hambatan dalam sistem pengelolaan Barang Milik Negara 

pada Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik 

Negara pada Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam sistem pengelolaan 

Barang Milik Negara pada balai besar pengawas obat dan makanan 

di pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan diatas, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, adanya penelitian ini menjadi wadah untuk 

menuangkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh 

selama mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bagi instansi pemerintah memberikan informasi yang dapat 

memberikan acuan pengambilan keputusan dalam permasalahan 

pengelolaan Barang Milik Negara. 

3. Bagi Universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dalam hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti 

dan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Penelitian 

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang 

lingkup penelitian maka peneliti dapat memberikan batasan terhadap 

masalah-masalah yang akan diteliti. Adapaun batasan penelitian yang akan 

dilakukan pada aset tetap. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan ke dalam enam bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan 

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : Landasan Teori 

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori atau konsep yang sesuai 

dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian 

yang akan dilakukan. 

BAB III : Metode Penelitian 

Berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisa 

data yang telah dikumpulkan.  

BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan Kantor Balai 

Besar Pengawas Obat dan  Makanan di Pekanbaru. 

BAB V  : Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang identitas reponden, sistem 

pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara serta hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan pengelola Barang Milik Negara pada 

Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. 

BAB VI : Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 


