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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dibahas, maka 

penulis membuat kesimpulan bahwa pengelolaan persediaan barang habis 

pakai (alat tulis kantor) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai Riau tidak terlepas dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Mulai dari : 

1) Perencaaan kebutuhan dan penganggaran 

Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran di Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau telah dilakukan dengan baik 

sesuai dengan rencana kebutuhan yang diperlukan dan sesuai juga 

dengan anggaran yang akan digunakan untuk perencanaan kebutuhan 

tersebut. Meskipun masih terdapat kendala dalam penganggaran. 

Namun dapat di minimalisir oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai Riau 

2) Pengadaan 

Pengadaan barang sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana 

kebutuhan dan penganggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dan 

pengadaan barang habis pakai (alat tulis kantor) sudah berjalan dengan 
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baik karena dalam melakukan pengadaan barang, telah memperhatikan 

stok barang yang ada sehingga tidak terjadi pemborosan keuangan. 

3) Penerimaan 

Penerimaan alat tulis kantor pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai Riau dilakukan dengan teliti, serta dilakukan pengecekan 

ulang dan dicatat dalam buku laporan sesuai dengan alat tulis kantor 

yang diterima untuk menghindari kekeliruan pada saat alat tulis kantor 

diterima, dan disertai dengan tanda bukti terima.  

4) Penyimpanan 

Dalam penyimpanan barang telah dilakukan dengan baik dan semua 

barang yang disimpan didalam gudang  telah sesuai dengan jumlah 

barang dalam buku persediaan serta ditata dengan rapi dan 

dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, untuk mempermudah dalam 

pengambilah alat tulis kantor yang kemudian akan disalurkan kepada 

unit atau bagian yang membutuhkan. Dan agar tidak terjadinya 

kerusakan pada barang. 

5) Penyaluran 

Dalam penyaluran alat tulis kantor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai Riau melakukan penghematan belanja operasional 

perkantoran. Penyaluran alat tulis kantor dilakukan dengan baik sesuai 

dengan pembagian pada masing-masing bagian atau unit kerja  yang 

telah ditetapkan. Penyaluran alat tulis kantor dilakukan setiap bulannya. 

Pada saat penyaluran alat tulis kantor tiap bagian atau unit kerja 
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dilengkapi dengan buku tanda terima alat tulis kantor agar tidak ada 

bagian atau unit kerja yang belum mendapat bagian. 

6) Pelaporan 

Dalam pembuatan laporan mengenai persediaan dan keadaan barang di 

gudang telah dilakukan dengan baik, akan tetapi sering kali terjadi 

ketidaksesuain atau kekeliruan mengenai jumlah barang dalam buku 

persediaan barang dengan jumlah barang yang ada digudang. Maka, 

dalam pembuatan laporan persediaan dilengkapi dengan lampiran bukti 

penerimaan barang, bukti pembelian barang, dan bukti pengeluaran agar 

tidak terjadi kekeliruan. 

7) Penggunaan 

Penggunaan alat tulis kantor untuk masing-masing bagian atau unit 

kerja digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. 

8) Pemeliharaan 

Pemeliharaan alat tulis kantor di dalam gudang maupun yang telah di 

distribusikan telah dipelihara dan disimpan dengan baik pada tempat 

yang telah disediakan. 
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4.2. Saran 

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan untuk menjadi 

perbaikan dalam pengelolaan persediaan barang habis pakai (alat tulis 

kantor) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, 

yakni : 

1) Dalam pengelolaan persediaan barang habis pakai (alat tulis kantor) 

sebaiknya dilakukan pengawasan dengan baik. 

2) Memang sudah seharusnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai Riau melakukan penghematan belanja operasional perkantoran, 

agar anggaran yang ada dapat memenuhi seluruh operasional kantor. 

3) Masing-masing bagian atau unit kerja harus menggunakan alat tulis 

kantor dengan optimal dan efisien agar tidak terjadinya pemborosan alat 

tulis kantor. 

4) Pegawai di Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha harus memiliki 

persediaan pengaman (safety stock) agar jika sewaktu-waktu persediaan 

habis dan belum melakukan pemesanan karena keterbatasan anggaran, 

untuk semnetara dapat menggunakaan sumber daya yang ada. 

5) Dalam pembuatan laporan persediaan barang, sebaiknya pegawai harus 

mengecek ulang keadaan barang digudang, dan menyesuaikan dalam 

buku persediaan. Serta lengkapi laporan persediaan dengan lampiran 

bukti penerimaan barang, bukti pembelian barang, dan bukti 

pengeluaran barang agar tidak terjadi kekeliruan. 


