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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang dilakukan oleh 

penulis, penulis mendapatkan berbagai informasi dimana informasi dan data-data 

tersebut dapat menjadi .landasan untuk menilai analisis pelaksanaan Bpom dalam 

pengawasan keamanan pangan industry rumah tangga  dipasar mondren kota 

pekanbaru.dari data informasi yang penulis dapatkan ,baik dari observasi 

langsung ,wawancara dengan responden. 

Peneliti dapat menilai dan mengambil kesimpulan bahwa analisis 

pelaksanaan tugas bpom dalam pengawasan keamanan pangan industry rumah 

tangga di pasar modren kota pekanbaru adalah masih belum optimal dikarenakan 

permasalahan yang timbul pada  dalam pengawasan keamanan pangan industry 

rumah tangga dipasar modern , pertama pelaksanaan tugas bpom kota pekanbaru 

terkait keamanan pangan indutri rumah tangga  dipasar modern yang mengandung 

bahan yang berbahaya mengacu pada undang-undnag nomor 44 tahun 2009 

tentang pengadaan bahan berbahaya, Pelaksanaan pengawasan belum maksimal 

karena,adanya kebiasaan  masyarakat yang sulit dirubah. kedua hambatan dalam 

pelaksanaan tugas bpom dalam pengawasan keamanan pangan industri rumah 

tangga dipasar modern ,masih terbatas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

belum maksimal,karena wilayah kerjanya begitu luas dan masih banyak pelaku 
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usaha yang belum mempunyai suart izin serta kurangnya sumber daya manusia  

dalam berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. 

6.2 SARAN 

Dari kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas,selanjutnya penulis 

memberikan saran-saran sebagai pertimbangan .mengoptimalkan tugas bpom kota 

pekanbaru dengan cara meningkatkan sumber daya manusianya serta melakukan 

infeksi mendadak ke lapangan secara rutin untuk melakukan pengawasan secara 

maksimal terhadap pelaku usaha yang menjual produk makanan yang berbahaya 

bagi masyarakat kota pekanbaru, dan melakukan penyuluhan,informasi ,sosialisasi  

kepada masyarakat tentang dampak penggunaan bahan berbahaya terhadap 

makanan yang tidak layak dikonsumsi ,bisa merusak kesehatan manusia  dengan 

cara melibatkan pemerintah daerah hambatan pelaksanaan tugas bpom bisa diatasi 

,maka setiap  pangan industry setempat, agar  rumah tangga  yang menggunakan 

makanan yang tidak layak dan mengandung  bahan berbahaya terhadap pangan  

harus mempunyai surat izin edar,  kebiasaan masyarakat harus dirubah dengan 

cara menumbuhkan kesadaran diri agar tidak menjual makanan yang mersak 

kesehatan manusia dan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya lagi dalam 

pangan. Sumber daya badan pengawasan obat dan makanan ,kemampuan 

kemandirian dan professional kinerjanya ditingkatkan dengan cara melakukan 

pendidikan pelatihan khusus di bidang masing-masing. 

 


