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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab 

ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat untuk lebih baik dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian penulis lakukan dengan judul Analisis Prosedur 

pengurusan surat izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus 

Izin Usaha di Kecamatan Koto Kampar Hulu), penulis mempunyai kesimpulan 

sebagai berikut: 

6.1.1 Prosedur pengurusan surat izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten 

Kampar (Studi Kasus Izin Usaha di Kecamatan Koto Kampar Hulu) 

A. Melakukan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat 

Di Kecamatan  

  Indikator Melakukan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada 

Masyarakat Di Kecamatan dapat dikatakan “Setuju” hal ini dapat dilihat 

dari jawaban responden terhadap pernyataan bahwa jawaban responden 

setuju sebanyak 81 jawaban (60,00 %), jawaban responden ragu-ragu 

sebanyak 24 jawaban (53,33 %), kemudian sebanyak 14 jawaban (10,37 

%) ragu-ragu dan sangat setuju, dan sebanyak 2 jawaban (1,48 %) sangat 

tidak setuju.  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang camat 

sangat berperan dalam melakukan perencanaan kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat di kecamatan karena camatlah yang akan 
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memberikan rekomenddasi surat izin yang akan di lanjutkan ke 

kabupaten untuk ke tahap mendapatkan izin usaha perdagangan 

langsung. Karena hanya di kabupaten yang hanya bisa langsung 

mengeluarkan surat izin tersebut. 

B. Melakukan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Dikecamatan 

Indikator Melakukan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal Dikecamatan dapat dikatakan “Setuju” hal ini dapat dilihat dari 

jawaban responden terhadap pernyataan bahwa jawaban responden 

sebanyak 25 orang (55,55 %) yang menyatakan setuju, jawaban 

responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 8 orang (17,77 %),  

kemudian jawaban responden yang menyatakan sama yaitu sangat setuju 

sebanyak 9 orang (20 %) dan, yang menyatakan  tidak setuju sebanyak 3 

orang (6,67 %). 

Dari data di atas, diketahui bahwa banyak pernyataan yang setuju 

Adanya Peran Camat dalam Melakukan percepatan pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal yang Dikecamatan supaya dalam pengurusan 

masyarakat tidak menunggu terlalu lama proses untuk mendapat izin 

usaha tersebut. 

C. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan 

Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan  

 

Indikator Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap 

Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan dapat 

dikatakan “Setuju” hal ini dapat dilihat dari jawaban responden Tentang 
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Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan 

Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan diatas dapat diketahui 

bahwa responden yang menyatakan setuju berjumlah 55 orang (61,11 %), 

kemudian jawaban responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 17 

orang (18,89), sedangkan jawaban responden yang menyatakan sangat 

setuju berjumlah 13 orang (14,44 %), dan jawaban responden yang 

menyatakan tidak setuju berjumlah 5 orang (5,56 %).   

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa camat sangat dibutuhkan 

dalam membina dan mengawasi dalam melakukan penyuluhan tentang 

pelayanan serta aktif dalam melaksanakan pembinaan pendidikan bagi 

aparaturnya. 

D. Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kepada 

Masyarakat Di Kecamtan  

 

Indikator Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan 

Kepada Masyarakat Di Kecamatan dapat dikatakan “Setuju” hal ini dapat 

dilihat dari jawaban responden Tentang Melakukan Evaluasi Terhadap 

Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan dapat 

diketahui bahwa jawaban responden yang menyatakan setuju berjumlah 

45 orang (51,72 %), jawaban responden yang menyatakan ragu-ragu 

berjumlah 23 orang (26,43 %), kemudian mjawaban respon yang 

menyatakan tidak setuju berjumlah 10 orang (11,49 %), sedangkan yang 

menyatakan sangat setuju berjumlah 9 orang (10,36 %), dan jawaban 

responden yang menyatakan  tidak setuju berjumlah 3 orang (6,66 %).  



 82 

Dari data diatas data disimpulkan bahwa dalam melakukan 

evaluasi camat dibutuhkan untuk memonitoring pelaksanaan laporan 

triwulan dan tahunan serta hasilnya disampaikan kepada kabupaten. 

E. Melaporkan Pelaksanan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di 

Kecamatan Kepada Bupati Kampar 

Indikator Melaporkan Pelaksanan Kegiatan Pelayanan Kepada 

Masyarakat di Kecamatan Kepada Bupati Kampar dapat dikatakan 

“Setuju” hal ini dapat dilihat dari jawaban responden Tentang 

Melaporkan Pelaksanan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di 

Kecamatan Kepada Bupati Kampar jawaban responden yang 

menyatakjan setuju berjumalah 80 orang (59, 26 %), kemudian jawaban 

responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 30 orang (22,22 %), 

jawaban responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang 

(8,89 %), sedangkan jawaban responden yang ,menyatakan sangat setuju 

berjumlah 4 orang  (2,96 %), dan jawaban responmden yang menyatakan 

sangat tidak setuju berjumlah 4 orang (2,96 %).   

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur 

pengelola, pemprosesan, dan penandatangan kewenagan paa perizinan 

dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditanda tangani atas nama 

bupati kampar.  
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6.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prosedur Pengurusan Surat Izin 

Usaha Perdagangan Dikabupaten Kampar (Studi Kasus Dikecamatan 

Koto Kampar Hulu) 

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Prosedur Pengurusan 

Surat Izin Usaha Perdagangan Dikabupaten Kampar. Berdasarkan penelitian 

atas kuesioner dan hasil wawancara kepada masyarakat peserta Pengurus 

Surat Izin Usaha Perdagangan , Kepala bidang Perizinan, Kasubbag Hukum, 

dan camat Kepala adanya hambatan dalam Prosedur Pengurusan Surat Izin 

Usaha Perdagangan Di Kabupaten Kampar sebagai berikut: 

1. Dalam pengurusan perizinan masyarakat hanya dapat surat rekomendasi 

saja yang di dapatkan dari Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kemudian 

dengan hal tersebut masyarakat sangat kecewa dengan pengurusan 

perizinan yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Hal ini 

menyebabkan masyarakat Koto Kampar Hulu banyak tidak memiliki izin 

dikarenakan terlalu ribet untuk mengurus perizinan tersebut. Masyarakat 

berkeinginan bahwa surat izin tersebut dikeluarkan dari Kecamatan 

langsung dan tidak repot-repot lagi ke badan pelayanan terpadu yang 

berada di Kabupaten Kampar. Dimana menuju kesana masyarakat 

membutuhkan waktu yang lama untuk menuju kesana. 

2. Kemampuan Pegawai Di dalam proses pelayanan faktor sumber daya 

manusia sangat berpengaruhuntuk kelancaran pelayanan itu sendiri, 

sehingga tidak menghabiskan waktu melebihi dari yang telah ditetapkan 

dalam hal ini seluruh pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan, 

pengetahuan, pendidikan dan keahlian untuk dapat melaksanakan, bukan 
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hanya pengalaman sumber daya manusia juga menjadi modal awal dalam 

melaksanakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik oleh aparatur 

dengan melihat keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

3. Kurangnya SDM, sarana dan prasarana  yang memadai di Kecamatan 

Koto Kampar Hulu. 

 

6.2 Saran  

Adapun saran-saran yang didapat penulis berikan sebagai sumbangsih 

terhadapa peranan camat dalam melaksanakan perizinan di Kecamatan Koto 

Kampar Hulu, kepada pihak terkait dapat menjalankan tugasnya  dengan baik 

antara lain:   

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, agar dapat 

meningkatkan kinerja dalam melaksanakan perizinan di Kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

2. Kepada masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu agar dapat 

melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh camat untuk melakukan 

pengurusan perizinan ke kantor pelayanan perizinan terpadu di 

Bangkinang, sehingga masyarakat mempunyai surat izin usaha. 

 

 

 

 

 

 


