
59 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait Badan Pelayanan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kota Pekanbaru dalam Penerbitan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) Kota Pekanbaru. 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Peranan Badan 

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Penerbitan Surat  Izin Usaha 

Perdagangan di Kota Pekanbaru peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dalam proses perencanaan penerbitan surat izin usaha perdagangan sudah 

baik dan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi 

masih kurang baik dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan penerbitan 

Surat Izin Usaha Perdagangan, karna masih banyaknya kendala yang 

terjadi baik dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 

Pekanbaru maupun dari Masyarakat. 

2. Hambatan yang terjadi dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 

yaitu pada proses Sosialisasi dan pelaksanaan. Proses soialisasi yang tidak 

terealisasi dengan baik sehingga mengakibatkan masih banyaknya pelaku 

dagang yang kurang memahami pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan, 
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sedangkan dalam Pelaksanaan penerbitan masih adanya kesalahan baik 

dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru 

maupun dari pihak pemohon/masyarakat. 

 

6.2 Saran 

 Adapun saran penelit imengenai Peranan Badan Pelayanan Terpadu dan 

Penanaman Modal dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di 

Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Sosialisasi Surat Iizn Usaha Perdagangan (SIUP) perlu ditingkatkan agar 

masyarakat luas dapat mengetahuinya dan meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya mengurus izin, selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada BPTPM dan memperbaiki prespektif 

negative masyarakat mengenai pelayanan yang cenderung tidak baik, tidak 

sehat, berbelit-belit, serta membutuhkan waktu yang lama. 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia khusunya pada bidang pelayanan 

dan perizinan sehingga bisa menyelesaikan pelayanan dengan cepat. Dan 

dapat melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dengan baik sesuai dengan 

Visi dan Misi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman modal Kota 

Pekanbaru 

3. Meningkatkan pengawasan mengenai Penerbitan SuratIzin Usaha 

Perdagangan agar tidak terjadi kecolongan bahwa masih banyak pelaku 

usaha yang tidak memiliki izin. 
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4. Hendaknaya masyarakat pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan 

membaca secara teliti dan mengecek kelengkapan syarat-syarat perijinan 

sebelum memasukkan berkas permohonan di informasi dan front office 

sehingga akan mempercepat proses penerbitan. 

 

 


