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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan serta analisis yang dilakukan peneliti yang 

berjudul Perizinan usaha Rumah Kos Di Desa Jati Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidaorjo, makan dapat dikesimpulkan sebagai berikut: 

1. Perizinan Usaha Rumah Kos di desa jati kecamatan siodarjo kabuaten 

sidoarjo dari mulai dikeluarkan nya peraturan daerah sampai sekarang 

masi banyak pengusaha rumah kos tidak membuat perizinan akan usaha 

nya. Kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah daerah yang 

menjadikan pelaku usaha kos tidak mengetahui akan peraturan tersebut. 

2. Beberapa faktor pendukung terlaksananya peraturan daerah seperti ada 

nya himbaungan dari pemerintah daerah dan di bantu oleh pemerinta 

desa serta ada nya kesadaran bagi para pelaku usaha rumah kos akan 

kesadaran hukum serta tokoh masayarakat  akan tetapi himbauan yang 

di lakukan pemerintah daerah tidak meratah di lakukan di kabupaten 

sidoarjo. 

3. Dalam islam sendiri banyak ayat-ayat maupun kaidah-kaidah yang 

tercantum dalam kitab Allah dan Hadist Rasul untuk mengajak umat 

manusia senatiasas ke jalan yang benar dan menaati Allah dan Rasul 

Nya, dan ulil amri di antara kamu. Dalam kontek siyasah idhariyah 

ketidak tahuan pemilik kos kerena kurang nya sosialisasi pemerintah 

mengenai izin usaha. Seorang pemimpin 
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mewajibkan untuk melakukan izin usaha, yang kemanfaatannya untuk 

masyarakat dan daerah.  

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti 

ajukan: 

1. Pemeritah daerah Sidoarjo sendiri hendaknya melakukan himbanguan 

atau sosialisasi yang merata di setiap desa atau kecamatan karena masi 

banyak pemilik usaha rumah kos belum mengetahui mengenai peraturan 

yang di buat pemerintah dan seharusnya pemerintah di bidang urusan 

rumah kos lebih mengetahui tuposi nya masing-masing agar tataan 

usaha rumah kos menjadi teratur, seharus nya dinas terkait perlu adanya 

peninjauan di setiap desa, dan pemerintah harus lebih tegas dalam 

menindak pelaku pelanggaran administrasi. 

2. Seharusnya masyarakat yang tahu hukum  memberikan saran kepada 

masyarakat yang mau mendirikan usaha tempat kos agar pemilik kos 

melakukan perizinan.  


