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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil Observasi yang telah penulis lakukan di lapangan serta 

di dukung dengan data-data yang penulis dapatkan lalu di olah berdasarkan 

tanggapan responden yang penulis jadikan sampel pada penelitian ini, serta 

ditambah dengan hasil wawancara yang penulis telah lakukan baik dengan pihak 

pemilik usaha warung internet ataupun pihak Dishubkominfo Pekanbaru, setelah 

semua hasil di atas di olah dan di lakukan analisis maka penulis mendapatkan 

hasil penelitian pada penelitian ini yang mana hasil yang di dapatkan adalah 

masuk dalam kategori “Kurang Setuju/Kurang Terlaksana”. Hasil ini di dapatkan 

setelah penulis melihat dan mengamati situasi dilapangan secara langsung dan 

masih terdapat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori melakukan 

pelanggaran peraturan daerah kota pekanbaru nomor 7 tahun 2000 tentang Izin 

Tempat Usaha. Contoh pelanggaran yang terjadi adalah dengan beraktivitasnya 

usaha warung internet selama 24 jam nonstop di wilayah kecamatan tampan kota 

pekanbaru, kemudian banyaknya warung internet di kawasan kecamatan tampan 

yang tidak memiliki izin tempat usaha yang mana telah di atur di dalam perda 

kota pekanbaru no 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha, masalah lain yang 

menjadikan hasil dari penelitian kurang terlaksana adalah pemanfaatan warung 

internet yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya dimana banyak kegiatan 

perjudian online dan situs porno grafi yang bebas di akses tanpa adanya 

pengawasan didalam kawasan warung internet tersebut. 
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Didalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 

Tentang Izin Tempat Usaha ada beberapa factor yang menjadi kendala-kendala 

yang menyebabkan tidak maksimalnya pengasan yang dilakukan terhadap 

penerapan perda tersebut, dan hal hal tersebut adalah kurang siapnya pihak 

pemerintah kota pekanbaru di dalam menjalankan tugas nya, hal ini di buktikan 

dengan tidak adanya tindakan pengawasan yang dilakukan di lapangan terkait 

tindakan terhadap usaha-usaha warung internet yang belum memiliki izin dan 

dengan terang-terangan melakukan aktivitas secara nonstop 24 jam tanda adanya 

tindakan yang di berikan oleh pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika yang berkoordinasi dengan pihak Satpol PP kota Pekanbaru. 

Dalam mencari hasil pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

pendekatan dalam beberapa indikator yang penulis jadikan sebagai landasan untuk 

mengetahui hasil dari penelitian yang sedang penulis kerjaan, dan pendekatan 

pendekatan itu adalah tiap tiap indikator yang mana salah satunya adalah indikator 

“Ketentuan Tempat Izin Usaha” pada pendekatan indikator ini penulis 

memberikan beberapa penilaian penilaian yang berfungsi sebagai bahan untuk 

penggunaan kuisioner dan item penilaian tersebut adalah “Melakukan Sosialisasi 

Terhadap kebijakan perda kota pekanbaru” dan yang dua adalah “melakukan 

peninjauan ulang terhadap data-data megenai izin-izin usaha warung internet” 

yang ketiga adalah “izin tempat usaha berlaku selama 5 tahun atau jangka waktu 

tertentu” dan yang terakhir adalah “melakukan pemeriksaan tahunan terhadap izin 

tempat usaha” dan hasil dari indikator yang pertama adalah “Kurang 

Setuju/Kurang Terlaksana”. 
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Selanjutnya adalah indikator kedua yang mana pembahasannya adalah 

tentang “Persyaratan dan tata cara memperoleh izin tempat usaha” dalam 

indikator ini penulis melakukan pendekatan-pendekatan dengan menentukan item 

penilaian yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan wawancara dan 

kuisioner, dan hasil dari indikator kedua ini ada pada kategori “Kurang 

Setuju/Kurang Terlaksana”. Selanjutnya adalah indikator ke tiga yang mana 

pembahasannya adalah tentang “Ketentuan Retribusi Izin tempat usaha” didalam 

indikator ke tiga ini penulis melakukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa 

item penilaian yang juga bertujuan sebagai bahan yang penulis gunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden, dan hasil dari indikator ketiga ini ada apada 

kategori “Kurang Setuju/Kurang Terlaksana”. Dan pembahasan selanjutnya 

adalah indikator yang terakhir yaitu indikator yang membahas tentang “Pemberian 

Sanksi Administrasi atau Pidana” dan sama seperti indikator di atas penulis 

melakukan beberapa pendekatan dengan menentukan Sub Indikator untuk mencari 

jawaban dari responden yang penulis jadikan sampel pada penelitian ini, dan 

jawaban responden pada indikator ini ada pada kategori “Kurang Setuju/Kurang 

Terlaksana”. Semua hasil di atas penulis dapatkan setelah dilakukan analisis data 

dan juga pengolahan data dengan cara menggunakan rumus. 

Dari ke empat indikator maka dapat di ketahui bahwa indikator yang 

belum terlaksana adalah ketentuan izin tempat usaha, dan indikator yang cukup 

terlaksana adalah indikator mengenai persyaratan dan tata  cara memperoleh izin 

tempat usaha dan indikator ketentuan retribusi izin tempat usaha, dan indikator 

yang cukup terlaksana dengan persentase minim adalah Pemberian sanksi 

administrasi atau pidana. 
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 Dari hasil rekapitulasi dari setiap Indikator yaitu ketentuan izin tempat 

usaha,  persyaratan dan tata cara memperoleh izin tempat usaha, ketentuan 

retribusi izin tempat usaha, dan pemberian sanksi administrasi dan pidana, maka 

hasil yang di dapatkan rata-ratanya “Cukup Terlaksana” hal ini di karenakan 

semua aspek yang menjadi pendukung indicator sudah terlaksana tetapi belum 

secara efektif. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang penulis berikan pada penelitian ini diharapkan berguna 

bagi pembaca ataupun pihak pihak terkait seperti Dishubkominfo Kota Pekanbaru 

dan juga pihak Satpol PP kota Pekanbaru. Dan saran yang penulis berikan adalah: 

1. Menurut penulis Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini diberikan 

kepercayaan untuk melakukan tugas adalah Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang berkoordinasi dengan 

Satpol PP harus lebih aktiv melakukan patrol atau pengawasan di kawasan 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan usaha Warung Internet yang beroperasi. 

2. Penulis berharap di dalam penerapan Perda Kota Pekanbaru tentang 

Pemberian Izin Tempat Usaha kepada masyarakat, pihak Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru tidak 

Mempersulit Masyarakat dalam mendapatkan hal mereka yaitu Izin 

Tempat Usaha. 

3. Penulis berharap adanya pengawasan yang ketat dari pihak Kominfo Kota 

Pekanbaru terhadap akses internet yang diberikan kepada masyarakat 
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sehingga masyarakat tidak dapat dengan bebas membuka situs-situs 

seperti judi online dan juga pornografi. 

4. Penulis juga berharap kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang hendak 

mendirikan usaha Warung Internet lebih memiliki kesadaran yang tinggi 

untuk mau melakukan pengurusan izin tempat usaha yang akan mereka 

jalankan. Dan di dalam menjalan usaha warung internet pemilik usaha 

tersebut hendaknya lebih mengawasa konten konten yang ada di internet 

tempat mereka menyewakan jasa computer mereka hal ini bertujuan agar 

para pengguna internet tidak bebas membuka situs yang dilarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


