
72 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

1.  Sistem dan prosedur pelayanan penerbitan surat izin mendirikan bangunan 

di Kabupaten Bengkalis (studi penerbitan surat izin mendirikan bangunan 

di Kecamatan Mandau) 

 Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini 

penulis berkesimpulan bahwa  Analisis Sistem dan Prosedur Pelayanan 

Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bengkalis 

(Studi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Mandau) 

dalam kategori cukup baik dengan presentase rata-rata kualitatif dari 

semua indikator.  

 Dengan melihat dari berbagai uraian yang lebih dijelaskan diatas 

tadi dalam penelitian ini, maka pada akhir bab ini peneliti memberikan 

kesimpulan dimana hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat 

disimpulkan sesuai dengan menggunakan Indikator dari Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yaitu dilihat persubindikator : 

a. Komunikasi berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian 

ini komunikasi antara dinas dan masyarakat masuk dalam kategori 

cukup baik. 

b. Sumberdaya berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian 

ini sumberdaya yang ada disetiap dinas masuk dalam kategori baik. 
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c. Disposisi/sikap berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam 

penelitian ini disposisi/sikap yang ada disetiap dinas masuk dalam 

kategori cukup baik. 

d. Struktur organisasi berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam 

penelitian ini struktur organisasi yang ada disetiap dinas masuk dalam 

kategori cukup baik.  

Jadi secara keseluruhan hasil penelitian mengenai Analisis Sistem dan 

Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di 

Kabupaten Bengkalis (Studi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan 

di Kecamatan Mandau) dalam kategori cukup baik dengan nilai presentase 

rata-rata kualitatif 56 % dari total semua indikator.  

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya sistem dan prosedur 

pelayanan penerbitan surat izin mendirikan bangunan di Kabupaten 

Bengkalis (Studi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di 

Kecamatan Mandau) 

Berdasarkan dari hasil observasi, angket dan wawancara yang peneliti 

lakukan di setiap dinas yang dilalui dalam sistem dan prosedur pelayanan 

penerbitan surat izin mendirikan bangunan karena masih ada faktor-faktor 

yang menyebabkan tidak terlaksananya Sistem dan Prosedur Pelayanan 

Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bengkalis 

(Studi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Mandau) 

dari segi komunikasi, struktur organisasi, jarak tempuh yang jauh karena 

segala pengurusan yang dilakukan harus kepusat yaitu dibengkalis dan 

membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. 
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Permasalahan lain yang terjadi setiap dinas masih banyak pegawai yang 

kurang dalam pemanfaatan waktu jam kerja, peneliti menemukan pegawai 

yang masuk kerja lewat dari jam 08.00 dan pulang sebelum jam 16.00 hal 

ini menyebabkan tidak berjalan efektif dan efisiennya sistem dan prosedur 

pelayanan penerbitan surat izin mendirikan bangunan yang diinginkan. 

 

6.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih 

terhadap Sistem dan Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mendirikan 

Bangunan di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Mandau yaitu 

sebagai berikut : 

1. Setiap dinas harus memperbaiki komunikasi mereka kepada masyarakat 

dan lebih giat lagi melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti dan 

paham mengenai sistem dan prosedur pelayanan penerbitan surat izin 

mendirikan bangunan. Dengan adanya penambahan sosialisasi yaitu dari 

setahun sekali menjadi dua kali dalam setahun.   

2. Struktur organisasi yang harus mampu memanfaatkan setiap dinas yang 

ada agar pekerjaan lebih cepat diselesaikan dan tidak mengulur-ulur 

waktu. 

3. Setiap dinas perlu memperbaiki atau menambah fasilitas yang belum 

tersedia seperti ruang tunggu yang nyaman serta membuat ruangan khusus 

untuk ibu menyusui agar masyarakat yang mengurus bisa mendapatkan 

kenyamanan selama pengurusan surat izin mendirikan bangunan. 
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4. Jika pemerintah mendapati adanya masyarakat yang tidak melaksanakan 

sistem dan prosedur sebaiknya diberi sanksi agar terciptanya taat peraturan 

dalam pengurusan surat izin mendirikan bangunan.  

 


