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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan dalam bab 

sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan berikut ini :   

1.  Indikator ketentuan perizinan sub indikator Penetapan setiap usaha yang 

dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan sekitar wajib memiliki izin 

gangguan telah cukup terlaksana, Izin usaha laundry sudah berjalan dengan 

baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan telah terimplementasikan 

dengan baik, dan Ketetapan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya cukup 

terlaksana.  

2.  Indikator Tata cara dan persyaratan perizinan sub indikator Mengajukan 

permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah disediakan 

telah terimplementasikan dengan baik, dan Penetapan izin retribusi dengan 

melengkapi persyaratan perizinan juga telah terimplementasikan dengan baik.  

3.  Indikator Struktur dan besarnya tarif retribusi sub indikator Tarif retribusi 

sudah berjalan dengan baik digolongkan berdasarkan luas tempat usaha telah 

terimplementasikan dengan baik dan Besar tarif retribusi yang dipungut 

sesuai dengan ketetapan peraturan daerah juga telah terimplementasikan 

dengan baik.  

4.  Indikator Pengawasan dan sanksi administrasi sub indikator Apakah Upaya 

badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota pekanbaru dalam 
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melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sudah terlaksana telah 

terlaksana dengan baik, Apakah sanksi administrasi berupa bunga besar 2 % 

bagi pengusaha yang tidak membayar tepat waktu sudah terlaksana telah 

terlaksana dengan baik, dan Apakah memberi surat teguran kepada wajib 

retribusi sudah terlaksana telah terlaksana dengan baik.   

5.  Kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 

2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah skala laundry yang 

banyak dan tindakan penertiban yang dikhawatirkan menimbulkan kerusuhan 

di masyarakat.  

 

6.2. Saran-saran  

Adapun saran-saran yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini untuk 

dipertimbangkan oleh pihak yang terkait adalah :  

1.  Ketentuan perizinan lebih di sosialisasikan lagi kepada masyarakat.  

2.  Tatacara perizinan agar lebih dipermudah dan dibuat seringkas mungkin, 

sehingga tidak menyita waktu yang banyak bagi masyarakat yang 

menggurgus perizinan loundry.  

3.  Tarif retribusi yang telah ditetapkan agar dipertimbangkan lagi, karena 

keuntungan dari usaha loundry juga tidak besar.  

4.  Memperkuat pengawasan dan sanksi administrasi sehingga tidak terjadi 

kecemburuan sosial di masyarakat, dimana usaha yang memiliki izin dan ada 

yang tidak memiliki izin tetapi kedua-duanya tetap bisa beroperasi.  

 


