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 BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan Hasil penelitian dan Pembahasan yang telah penulis lakukan 

dilapangan dengan judul Skripsi: “Analisis Penerbitan Perizinan 

Penyelenggaraan Toko Obat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru”, maka dapatlah di tarik kesimpulannnya 

berikut ini: 

Pelaksanaan Penerbitan perizinan Penyelanggaraan Toko Obat pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dilihat dari 

indikator yang penulis gunakan yaitu Ketepatan Waktu, Informasi yang akurat, 

Biaya dan faktur yang konsisten, Proses jelas dan transparan, dan Pelayanan yang 

simpatik, sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh dinas Penanaman Modal 

dan Palayanan terpadu kota pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mengurus izin toko obat di Kota Pekanbaru. Akan tetapi masih 

ada hambatan bagi masyarakat dalam pengurusan izin toko obat seperti sulitnya 

mendapat asisten apoteker sebagai penanggungjawab toko obat dan Masih 

berbelit-belitnya pengurusan syarat-syarat yang akan diajukan kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu kota Pekanbaru, hal ini dipengaruhi 

oleh kurangnya pengetahuan masyarakat yang mengurus izin toko obat dalam 

melengkapi persyaratannya, maka dari itulah sampai sekarang masih banyak toko 

obat yang tidak memiliki izin dikota Pekanbaru sampai saat ini.   
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6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa 

saran, yaitu : 

1. Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus perizinan toko obat 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru sebaiknya persyaratan dan prosedur dalam pengurusan izin toko 

obat tersebut lebih di permudah lagi. 

2. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam mengawasi dan 

menertibkan toko toko obat yang ada di kota Pekanbaru, oleh karena itu 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru dan dinas terkait segera mungkin menertibkan toko obat yang 

tidak berizin yang masih beroperasi sampai saat ini yang ada dikota 

Pekanbaru. 

3. Diharapkan Kepada pihak pemilik toko obat harus segera mengurus izin 

toko obat, bagi mereka yang belum memiliki izin sampai saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 


