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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan dan hasilnya melalui metode analisis data 

model Miles dan Hubermen yang menjelaskan metode analisis data melalui 

beberapa tahap antara lain proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

serta verifikasi atau penarikan kesimpulan, sesuai dengan pokok rumusan masalah 

penelitian  sebagai berikut : 

5.1.1. Pelayanan Administrasi Perizinan Usaha dengan Sistem Online di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Depok, sudah terlaksana namun belum efektif. Pemerintah Kota Depok telah 

memberikan pelayanan publik yang cepat dan responsif dengan menggunakan 

teknologi informasi.  Namun dalam Pelayanan perizinan usaha berbasis risiko 

melalui OSS masih ditemukan kendala seperti: masih terjadinya gangguan 

pada sistem aplikasi OSS dan masih ada para pelaku usaha yang kurang 

mengerti tata cara pendaftaran izin usaha dengan sistem online. Dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan perizinan usaha dengan sistem online belum 

efektif. 

5.1.2. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan administrasi pelayanan 

perizinan usaha  dengan sistem online di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, antara lain : 

a) Faktor Pendorong terlaksananya perizinan usaha dengan sistem online, 

faktor yang paling utama yaitu kebijakan atau regulasi. selanjutnya etos 



66 
 

kerja Pegawai DPMPTSP untuk mengimplemetasikan kebijakan perizinan 

usaha dengan sistem online. 

b) Faktor Penghambat 

 Kendalanya pendaftaran dan pengurusan perizinan usaha dengan 

sistem online sering mengalami gangguan pada sistem aplikasi 

OSS, dimana terkadang tidak dapat diakses untuk melakukan 

pendaftaran dan pengurusan perizinan usaha. 

 Masih ada para pelaku usaha yang kurang mengerti tata cara 

pendaftaran izin usaha dengan sistem online sehingga diperlukan 

sosialisasi yang masif mengenai perizinan usaha dengan sistem 

online.  

5.1.3. Strategi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Depok untuk penerapan keberhasilan pelayanan 

administrasi perizinan usaha  dengan sistem online, antara lain : 

a) Membuka loket perbantuan kepada masyarakat untuk pelayanan perizinan 

usaha menggunakan aplikasi OSS, apabila terdapat kendala dalam 

pendaftaran online sehingga mempermudah pemohon untuk mendaftar; 

b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan perizinan 

usaha melalui OSS; 

c) Melakukan konsolidasi dengan instansi terkait. 
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5.2  Saran 

5.2.1. Perlunya peningkatan integrasi software OSS agar meningkatkan mutu 

dari OSS tersebut sehingga mewujudkan efektivitas pelayanan perizinan 

usaha dengan sistem online. 

5.2.2. Perlu dioptimalkan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai 

pelayanan perizinan usaha dengan sistem online terutama penggunaan 

aplikasi OSS. 

5.2.3. Mengoptimalkan bimbingan atau pelatihan teknis kepada pegawai OSS di 

daerah lebih memadai baik dalam memberikan solusi serta menggunakan 

sistem OSS.  


