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BAB  IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

  

Berdasarkan perolehan dan perhitungan data, kesimpulan yang dapat ditarik 

dari penelitian ini mengacu pada pokok permasalahan yang diajukan yaitu  

Pengukuran Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian  

dengan menggunakan Balanced scorecard, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pengukuran kinerja yang dianalisis dengan Pendekatan Balanced 

Scorecard memberikan dasar yang lebih kuat dalam mengetahui tingkat 

Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 

Lampung Tengah secara lebih komprehensif.  Hal itu dikarenakan 

pengukuran yang dilakukan tidak hanya pada aspek keuangan tetapi 

juga pada aspek non keuangan yang terdiri dari perspektif Pelanggan, 

perspektif Internal dan perspektif Inovasi dan Pembelajaran. 

2. Hasil penelitian membuktikan dan mendorong penggunaan pengukuran 

Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dengan 

Balance Scorecard memberikan gambaran kinerja lebih lengkap dan 

komprehensip dengan berfokus pada indikator kunci untuk setiap 

perspektif terdiri dari perspektif pelanggan,perspektif internal 
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,perspektif inovasi dan pembelajaran dan prespktip keuangan yang 

berada  pada  total nilai 75,5. Berdasarkan pengukuran  memakai skala 

100 maka Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 

menunjukan  kinerja termasuk dalam katagori baik,akan tetapi  dari 

empat prespektip,yang perlu diperhatikan adalah prespektip keuangan 

karena rasio keserasian belanja kegiatan memperoleh perbandingan 

anggaran yang dilaksanakan dengan kebutuhan tidak seimbang dan  

belum memenuhi   kebutuhan  akibat dari difisit yang terjadi di 

kabupaten lampung tengah .serta kesiapan dan ketrampilan sumber 

daya manusia pengelola keuangan perlu di perhatikan . 

 

 

B. Saran 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mendorong penulis untuk 

memberikan saran dalam rangka perbaikan kinerja Badan Ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan Pertanian sebagai berikut :  

1. Pada kinerja pertumbuhan dan pembelajaran perlu ditingkatkan  

pemberian motivasi dan pemberdayaan pegawai dengan memberikan :  

a. Dukungan dan umpan balik yang jelas dari pimpinan sangat 

dibutuhkan begitupula pembicaraan dan perwujudan misi  

bersama guna menumbuhkan inisisatif para pegawai badan 

Ketahanan pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten 

Lampung Tengah. 

b. Pegawai melihat bahwa pekerjaan saat ini adalah sesuatu yang 

penting, untuk itu komunikasi dan bimbingan sangat perlu 
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diuapayakan. Pekerjaan ssebagai jaminan masa depan 

mengharuskan organisasi untuk menghubungkan penghargaan 

dengan ukuran kinerja yang lebih baik dan adil 

2. Peningkatan kemampuan sistem informasi perlu ditingkatan  meskipun 

ketersediaan informasi sudah cukup baik, namun ketepatan dan 

kecepatan memperolehnya informasi tersebut  dirasakan masih lama 

dan banyak informasi yang diperoleh tidak relevan dengan persoalan 

yang di hadapi. 

3. Untuk aspek keuangan dibuat perencanaan dan penetapan target secara 

matang melalui skala prioritas. Dalam kaitan ini alokasi sumberdaya 

dan dana harus berdasarkan penghitungan dan perencanaan yang 

matang berdasarkan potensi wilayah, begitupula dengan proses 

kegiatan  rutin  perlu dibatasi dan dilengkapi dengan standar kerja dan 

target penyelesaiannya untuk melihat pencapaian target dan realisasi 

sesuai dengan kaidah penggunaan anggaran. 

4. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Balanced Scorecard 

pada lemabaga publik ( Studi Kasus Pada Badan Ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah ) untuk lebih 

mendekati hasil ideal dalam penelitian hendaknya target yang 

ditetapkan harus komprehensip dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan 

yang berbau politik.  

 


