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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis Pengawasan 

Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Angkutan Kota Di Kota Pekanbaru, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan 

Angkutan Kota di Kota Pekanbarusudah dilaksanakan oleh pegawai dinas 

perhubungan, ini terbukti petugas dilapangan memantau jalannya angkutan 

kota dan melakukan pengawasan diruas-ruas jalan serta pos pengawasan. 

Namun kesimpulan secara umum tentang kelayakan angkutan kota menurut 

peraturan yang berlaku tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di 

lapangan, masih belum  terlaksana dengan maksimal  dikarnakan masih 

banyaknya angkutan kota yang  tidak memenuhi standar kelayakan masih 

beroperasi di Kota Pekanbaru, dan sangsi yang di tetapkan belum 

dijalankan secara tegas oleh pengawas di lapangan sehingga tidak  memberi 

efek jera kepada pemilik atau supir angkutan kota untuk tidak melakukan 

pelanggaran sebab sangsi hanya berupa lisan dan tilang buku pengawasan. 

2. Hambatan dalam melakukan Pengawasan Terhadap Kelayakan Angkutan 

Kota di Kota Pekanbaru yaitu seperti kurangnya sarana prasarana dalam 

melakukan pengawasan fasilitas pemberhentian penumpang, kurangnya 

kendaraan operasional, rambu-rambu peringatan razia dan marka jalan. 
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Keterbatasan personil dalam pengawasan dilapangan, yang hanya beberapa 

orang yang bisa bertugas dilapangan dan tidak bisa mencakup seluruh pos 

pengawasan serta ruas-ruas jalan. Setiap melakukan razia dilapangan  harus 

didampingi oleh pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas jadwal razia harus 

mengikuti razia yang sudah di jadwalkan oleh kepolisian, serta kurangnya 

kesaradan pemilik maupun supir angkutan tentang kelayakan angkutan 

kota. 

6.2 Saran 

1. Agar melakukan pengawasan lebih optimal kepada pemilik maupun supir 

angkutan kota tentang kelayakan angkutan kota serta memberikan sangsi 

yang lebih tegas kepada angkutan kota yang melanggar aturan yang telah di 

tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru 

2. Memberikan sosialisasi kepada pemilik maupun supir angkutan kota agar 

lebih meningkatkan kesadaran tentang peraturan lalu lintas dan angkutan 

jalan 

3. Memberikan kelengkapan sarana prasarana pengawasan, penambahan 

personil pengawasan kepada pihak Dinas Perhubungan agar dapat 

melakukan pengawasan secara optimal dan terciptanya kelayakan 

trasportasi angkutan kota yang menjamin kenyamanan dan keselamatan 

penumpang. 


