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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan serta hasil wawancara secara 

mendalam dengan informan yang dilakukan di Kacamatan Bangkinang Kota 

serta didukung pula oleh data-data yang penulis dapatkan selama melakukan 

penelitian ini dapat dikatan bahwa masih kurang maksimalnya pelayanan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar terhadap 

pengurusan izin rumah makan di Kecamatan Bangkinang Kota. Hal ini dapat 

dilihat dibawah ini: 

1. Waktu Pelayanan Perizinan  

Kurang maksimalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam pelayanan pengurusan izin 

usaha rumah makan. Dalam pelayanan pembuatan izin usaha rumah 

makan yang harusnya selesai hanya 7 (tujuh) hari masa kerja, tetapi 

dilapangan  ditemui dalam pengurusan izin usaha rumah makan memakan 

waktu 1 (satu) bulan lebih untuk proses pengurusan izin usaha tesebut. 

Dari hal ini dapat disimpulkan, bahwa Peraturan yang sudah ada tidak 

berjalan dengan semestinya.  

2. Persyaratan Perizinan  

 Dalam pelayanan pembuatan izin usaha rumah makan terdapat 

beberapa permasalahan yang ditemui dalam pemenuhan persyaratan yang 

hendak di serahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kampar, masyarakat mengaku mengalami kesulitan 



 83 

dalam pemenuhan persyaratan yang hendak diserahkan, seperti dalam 

masalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengecekan, dan 

prosesnya pun berbelit-belit sehingga pemilik rumah makan malas untuk 

mengurus izin usahanya tersebut.  

3. Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan 

Dalam pengurusan izin usaha rumah makan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar belum 

menjalankan tugasnya dengan sempurna, karena Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar hanya melakukan 

pengecekan perizinan kepada rumah makan yang memiliki izin, padahal 

seharusnya setiap usaha rumah makan yang didirikan wajib untuk 

mendaftarkan izin usahanya. Karena sudah tertuang pada Peraturan Mentri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 

tentang pendaftaran makanan, pendaftaran makanan ini guna untuk 

melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan, dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang 

sedang beredar. Adanya penetapan pajak yang di kenakan kepada pemilik 

izin usaha rumah makan tersebut, dimana dalam penetapan pajak sudah 

ditetapkan bahwa pemilik rumah makan dikenakan pajak yaitu sebesar 

10% untuk setiap rumah makan yang telah memiliki izin usaha, tetapi 

masih ditemukan banyaknya pemilik usaha tidak mau membayar pajak 

dengan dalil penghasilan yang mereka dapatkan tidak mencukupi untuk 

kebutuhan usahanya sendiri, sehingga mengakibatkan pemilik usaha 

rumah makan tidak dapat membayar pajak yang telah ditetapkan. 
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4. Kesadaran 

Kurangnya kesadaran pemilik rumah makan dalam mendaftarkan 

usaha yang mereka dirikan. Dan pemilik rumah makan juga menghindar 

dari besarnya biaya pajak yang akan dikenakan. Padahal jika pemilik 

rumah makan tersebut mendaftarkan setiap usaha yang mereka dirikan 

akan berdampak baik bagi usaha yang sedang berjalan. 

5. Sanksi  

Sanksi yang sudah ditetapkan tidak terlalu tegas dan mengikat, 

sehingga pemilik usaha rumah makan yang tidak mengantongi izin usaha 

dengan santainya berjualan bebas. Makanan yang di edarkan belum tentu 

memenuhi syarat layak untuk di konsumsi oleh masyarakat banyak. Maka 

dari itu kurangnya pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar terhadap usaha rumah makan yang 

tidak mengurus izin usaha membuat pihak pemilik rumah makan tidak 

mendapatkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas, maka 

peneliti akan menyampaikan saran-saran yang kiranya ditanggapi untuk dapat 

dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam pelayanan 

pengurusan izin usaha rumah makan sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan agar 

Melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemilik usaha rumah 

makan, terutama kepada pemilik usaha rumah makan yang tidak memiliki 
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izin usaha, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan 

memberikan arahan, petunjuk waktu dan tempat yang jelas dalam 

meningkatan kualitas kinerja para staf Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar agar proses pelayanan 

perizinan berjalan dengan baik. Serta lebih memperhatikan lagi dan lebih 

tegas kepada staf atau bawahan agar menjalankan tugas dengan benar. 

Jika dengan memperjelas segala petunjuk dalam pengurusan syarat izin 

usaha dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin sehingga 

masyarakat memiliki kesadaran dalam mengurus izin usaha. 

2. Kepada Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinandan staff Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 

agar mengajak masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam mendaftarkan 

usaha yang didirikannya serta memberikan sosialisai bahwa pentingnya 

mengurus izin usaha kepada masyarakat Bangkinang Kota. Sehingga 

rumah makan di Kecamatan Bangkinang Kota memiliki izin usaha, 

dengan demikian setiap rumah makan yang ada di Kecamatan 

Bangkinang kota aman untuk di konsumsi oleh masyarakat banyak karena 

sudah terbukti keamanannya.  

3. Kepada pengusaha rumah makan di Kecamatan Bangkinang Kota 

diharapkan kesadaran dan kepeduliannya dalam mengurus izin usaha 

rumah makan. Dan mentaati segala ketetapan yang sudah diterapkan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kampar.  

 


