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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan pada Suku 

Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Jakarta Selatan yang berjudul Sistem 

Pendukung Keputusan Pengelolaan dan Perizina Pada Suku dinas Lingkungan Hidup 

Administrasi Jakarta selatan dengan Metode SAW. 

Maka penelitian dapat menarik kesimpulan sebagi berikut: 

1. Sistem Informasi Permohonan Surat Izin usaha yang berjalan di Suku 

Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Jakarta Selatan masih 

menggunakan metode manual, dimana pekerjaan pengisian formulir 

permohonan surat izin usaha masih ditulis manual oleh pemohon saat 

mendaftarkan permohonan surat izin usaha perdagangan dan petugas loket 

pemeriksa beberapa lampiran yang harus dibawa oleh pemohon sebagai 

syarat dapat diprosesnya Surat Izin Usaha tersebut. 

2. Sistem yang berjalan saat ini belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif 

dan efisien dikarenakan saat pemohon mengisi formulir permohonan surat 

izin usaha perdagangan sering mengalami kesalhan penulisan sehingga 

harus dicoret atau memerlukan formulir yang baru, dan saat petugas loket 

meminta lampiran-lampiran yang harus dipenuhi oleh pemohon, sering 

kali ada kekurangan, sehingga petugas loket harus meminta kembali 

kekurangan lampiran tersebut pada pemohon. Ini yang menyebabkan 

pemohon harus kembali lagi ke loket diharu berikutnya untuk memberikan 

kelengkapan lampiran yang dibutuhkan. Dengan cara seperti ini penulis 

menilai sangat jauh dari kata efektif dan efisien. 

3. Sebagai salah satu solusi unyuk sistem yang dapat mempermudah petugas 

loket dan pemohon, maka dirancang sistem yang dapat digunakan secara 

online, pemohon bisa log in untuk melakukan pengisian formulir 

Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan pemohon dapat 
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mengupload semua lampiran yang harus dipenuhi, tentu saja karena 

berbasis Web Aplikasi ini dapat diakses dimana saja dan kepan saja. 

. 

5.2. Saran  

Saran yang diberikan oleh penulis untuk permasalahan yang terjadi pada 

Pengelolaan dan Perizinan Izin Usaha Pada Suku Dinas Lingkungan Hidup 

Administrasi Jakarta Selatan. diatas adalah sebagai berikut : 

1. Dibutuhkan Sistem yang dapat mempermudah kedua belah pihak, antara 

pemohon dan para pegawai. Apabila sistem yang baru sudah berjalan 

maka perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap 

sistem untuk selanjutnya diadakan perbaikan sesuai dengan perubahan dan 

perkembangan intansi atau perusahaan. 

2. Perlunya diadakan training atau pelatihan kepada bagian yang terkait 

terutama pada pegawai yang menangai pembuatan Permohonan Surat Izin 

Usaha Pada Dinas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Jakarta 

Selatan agar sistem dapat berjalan dengan baik, efektif, efisian dan akurat. 

Juga perlu diadakan sosialisasi bagi para masyarakat agar lebih 

mengetahui cara pembuatan Pengelolaan dan Perizinan Surat Izin Usaha 

dengan cara Online. 
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