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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Pengawasan 

 Menurut George R. Terry (2009 : 181) pengawasan merupakan seluruh 

kegiatan atau sebagian besar kegiatan perusahaan yang diperlukan sebagai unit 

dasar. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap suatu kegiatan atau fungsi 

tertentu. Tujuannya ialah supaya dewan manajemen mendapatkan gambaran 

tentang suatu keseimbangan kerja di antara unit-unit secara terpadu. Pengawasan 

dapat menjadi alat untuk: (a) mengukur keseluruhan usaha pra top-manajer (b) 

mengendalikan seluruh perencanaan dan (c) mengendalikan unit-unit yang semi 

otonom karena terjadi desentralisasi melebar. Pengawasan umumnya dilakukan 

oleh kegiatan-kegiatan keuangan.    

 Menurut Inu Kencana (2006 : 82) pengawasan merupakan ketetapan 

dalam apapun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip 

perencanaan. 

Sondang P Sigian(2004 : 115)menyebutkan proses pengawasan pada 

dasarnya dilakukan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua 

macam tekhnis yaitu : pertama pengawasan langsung (direct control) ialah apabila 

pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh bawahannya. Dan yang kedua pengawan tidak langsung 

(inderect control) pengawan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan 

oleh para bawahan. 

 Menurut Irawan (2000 : 252) berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan 

menjadi :  
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1. Pengawasan proventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

tindakan kegiatan selanjutnya. 

2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah 

kegiatan, dan dilakukan kegiatan membandingkan apa yang terjadi 

dan apa yang harusnya terjadi. 

Menurut Harahap (2001 : 10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah 

upaya memeriksa apakah semuanya terjadi dengan apa yang ditetapkan, perintah 

yang dikeluarkan, dan prinsip yang juga di anut dan jugga dimaksudkan untuk 

mengetahui kelemahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.  

 Menurut Silalahi (2002 : 396) langkah-langkah dalam pengawasan adalah 

sebagai berikut :  

1. Tetapkan standar 

Standar kriteria hasil yang diinginkan dalam melaksanakan 

kegiatan, menetapkan suatu standar akan memberikan suatu nilai 

atau petunjuk yang menjadi ukuran sehingga hasil – hasil yang 

nyata dapat di bandingkan. 

2. Monitor dan ukur kerja 

Agar pelaksanaan pengukuran kerja dapat berjalan dengan tepat, 

maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi permasalahan. Untuk 

mengumpulkan data tentang kinerja dapat dilakukan dengan metode 

observasi, wawancara atau angket, pengamatan atas laporan baik 

lisan maupun laporan secara tertulis. 

3. Bandingkan hasil aktual dengan standar 
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Tahap ketiga dalam proses pengawasan ini adalah membandinkan 

hasil kinerja aktual dengan standar untuk itu dibutuhkan standar 

yang jelas dan pasti digunakan sebagai ukuran yang 

diperbandingkan. 

4. Ambil tindakan perbaikan 

Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengambil tindakan 

perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standar yang di 

inginkan. 

2.1.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan 

 Terwujudnya tujuan yang di kehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak 

lain adalah tujuan dari pengawasan. Sebab kegiatan pada dasar nyaselalu 

mempunyai tujuan tertentu. Oleh kanera itu pengawasan mutlak diperlukan dalam 

pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir ( 1994 :22). 

Maksud dari pengawasan adalah : 

1. Untuk mengetahui segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah di 

rencanakan. 

2. Untuk mengetahui sesuatu berjalan dengan intruksi serta prinsip-

prinsip yang telah di tetapkan 

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan dan kegagalan-kegagalannya,sehingga dapat di adakan 

perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah 

pengulangan kegitan-kegiatan yang salah. 
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4. Untuk mengetahui apakan segala sesuatu berjalan dengan efesien 

dan apakah dapat di adakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, 

sehingga menjadi efesiensi yang lebih benar. 

Dan tujuan dari pengawasan  adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui lancar apa tidak nya pekerjaan 

2. Memperbaiki kesalah-kesalahan yang di perbuat oleh pegawai dan 

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali. 

3. Mengetahui apakah dana yang di rencanakan terarah kepada apa 

yang telah di rencanakan. 

4. Mengetahui pelaksaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 

pelaksaaan) seperti yang telah di tentukan dalam plening atau tidak. 

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah di 

tetapkan Dalam planing yaitu standard. 

Dari  pendapat ahli diatasdapat di simpulkan bahwa maksud pengawasan 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja,hasil kerja,dan segala sesuatu apakah 

sesuai dengan yang di rencankan atau tidak,serta mngukur tingkat kesalahan yang 

terjadi sehingga mampu untuk di perbaiki ke arah yang lebih baik.  

Menurut Maman Ukas (2004 : 337) maksud dan tujuan pengawasan 

sebagai berikut : 

1. Mensuplai pegawai-pegawai managemen dengan informasi yang 

tepat,teliti dan lengkap tentang apa yang akan dim laksanakan. 

2. Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan 

rintangan-rintangan yang akan menggangu produktifitas kerja 
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secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

menghapus atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi. 

3. Setelah kedua hal di atas dilaksanakan,kemudian para pegawai 

dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai 

produktifitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang 

memuaskan dari pada hasil-hasil yang di harapkan. 

Situmorang dan Juhir(2001:26) mengemukakan secara langsung tujuan 

pengawasan adalah: 

1. Menjamin ketetapan pelaksaan sesuai dengan rencana,kebijakan dan 

pemerintah. 

2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan. 

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa 

yang di hasilkan. 

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 

informasi. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa 

pokoknya tujuan pengawasan adalah: 

1. Membandingkan antara pelaksaan dengan rencana serta intruksi-

intruksi yang telah di perbuat. 

2. Untuk mengetahui ada tidak nya kesulitan-kesulitan,kelemahan-

kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efesiensi dan efektifitas 

kerja. 
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2.1.2 Jenis-Jenis Pengawasan 

Menurut Maringan (2004: 62) Pengawasan terbagi 4 yaitu: 

1.  Pengawasan dari dalam perusahaan 

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpul data 

atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai 

kemajuan dan kemunduran perusahaan.  

2. Pengawasan dari luar perusahaan 

Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan. Ini 

untuk kepentingan tertentu. 

3.  Pengawasan Preventif 

Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksakaan. Dengan 

tujuan untuk mengacah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam 

pelaksanaan kerja. 

4. Pengawasan Represif 

Pengawasan Yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan 

pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.  

Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 327) jenis pengawasan terbagi atas 3  

yaitu: 

1. Pengawasan Awal 

Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan 

pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam pelaksanaan perkerjaan. 

2. Pengawasan Proses 
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Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah 

berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah 

berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan ang ditetapkan. 

3. Pengawasan Akhir 

Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan 

pekerjaan. 

2.1.3 Fungsi Pengawasan 

Fungsi Pengawasan Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12) fungsi 

pengawasan adalah: 

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target 

sesuai dengan indikator yang di tetapkan. 

2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 

mungkin ditemukan.  

3.  Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang 

terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Maringan (2004: 62) fungsi pengawasan adalah mempertebal 

rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam 

melaksanakan pekerja : 

1. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan. 
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2. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, 

kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak 

diinginkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengawasan adalah mengevaluasi hasil dari aktifitas pekerjaan yang telah 

dilakukan dalam perusahaan dan melakukan tindakan koreksi bila diperlukan. 

2.2 Konsep Transportasi 

Menurut (Nasution:2004)Secara umun definisi transportasi adalah 

pemindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mengunakan 

sebuah wahana yang di gerakkan oleh manusia atau mesin. 

Transportasi dapat dikatan sebuah kebutuhan turunan karena transportasi 

disebabkan timbulnya maksud dan tujuan yang ingin di capai melalui transportasi. 

Misalnya pengiriman barang, bepergian,bekerja dan lain-lain. Konsep transportasi 

di dasarkan adanya perjalanan antara asal dan tujuan,menggunakan alat angkut 

atau kendaraan degan kecepatan tertentu. 

 Transportasi di artikan sebagai barang, perpindahan barang, dan manusia 

dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses merupakan gerakan dari tempat asal ke 

tempat tujuan,keman kegitan penganggkutan di akhiri. Pengangkutan sangat di 

butuhkan untuk menghubungkan daerah sumber bahan baku ke daerah produksi 

ataupun dareah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal 

konsumen. 

Adapun unsur-unsur transportasi meliputi: 
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1. Ada mutan yang di angkut. 

2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkut. 

3. Ada jalan yang di lalui. 

4. Ada terminal asal dan terminal tujuan 

5. Sumberdaya manusia dan organisasi yang menggerakkan 

transportasi tersebut. 

Pengangkutan memberikan jasa kepada masarakatyang di sebut jasa 

angkutan.jasa angkutan merupakan keluaran(output) perusahan angkutan yang 

bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan(seperti jasa 

pelayaran,jasa kereta api,jasa penerbangan,jasa angkutan kota dan lain-lain) 

sebaliknya jasa angkutan merupakan salah satu faktor masukan(input) dari 

kegiatan produksi,perdagangan,pertanian dan kegunan lainnya (Nasution,2004 

:16). 

 Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang 

pembangunan(the promoting sektor) dan pemberian jasa(the servis sektor) bagi 

perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus di bangun melalui proyek-

proyek pembangunan lainnya. Perluasan dermaga di pelabuhan di dahulukan dari 

pembangunan pupuk yang akan di bangun guna melancarkan pembangunan 

pabrik dan bahan baku serta penyaluran hasil produk ke pasar setelah pabrik 

beroperasi(Nasution, 2004 :19).  

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai 

keseimbangan antara penyedia dan penyelenggara angkutan. Jika jasa angkutan 
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lebih kecil dari pada permintaannya akan terjadi kemacetan arus barang dan 

penumpang yang akan menyebabkan kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, 

jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaan maka akan timbul persaingan 

tidak sehat yang banyak menyebabkan perusahaan angkutan merugi dan 

menghentikan kegiatannya,sehingga penawaran jasa angkutan 

berkurang,selanjutnya menyebabkan ketidak lancaran arus barang dan 

kegoncangan harga di pasaran (Nasution, 2004 :19). 

2.2.1 Angkutan Kota 

Angkutan kota menurut Setijowarno dan Frazila (2001: 211) adalah 

angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah suatu kota dengan 

menggunakan mobil bis umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat 

pada trayek tetap dan teratur. Dapat juga angkutan kota berupa angkutan massal 

atau mass rapid transit yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak 

dalam satu kali perjalanan. 

Mobil penumpang umum (MPU) adalah setiap kendaraan umum yang 

dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat 

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

Sedangkan Mobil bis umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih 

dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi (Kementrian 

Perhubungan No. 68 Tahun 1993) 



 
 

25 

Pentingnya sarana transportasi dalam perkembangan dunia bersifat 

multidimensi. Sebagai contoh,salah satu fungsi transportasi adalah 

menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para pembuat 

barang dengan pelanggannya (Khisty, 2005:1). Sehingga transportasi dapat 

didefinisikan sebagi proses kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari 

suatu tempat ke tempat lain sehingga transportasi bukan merupakan tujuan 

melainkan sarana untuk mencapai tujuan guna menanggulangi kesenjangan jarak 

dan waktu. Transportasi yang baik menjamin pergerakan manusia dan barang 

yang aman, cepat, nyaman, mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan 

(Khisty,2005:26).  

Pada saat ini sebagian besar pemakai angkutan umum masih mengalami 

beberapa aspek negatif sistem angkutan umum jalan raya yaitu: (Tamin, 

2000:511)  

1. Tidak adanya jadwal yang tetap.  

2. Pola rute yang memaksa terjadinya transfer.  

3. Kelebihan penumpang pada jam sibuk.  

4. Cara mengemudi kendaraan yang sembarangan dan membahayakan 

keselamatan.  

5. Kondisi eksternal dan internal yang buruk.  

Kecenderungan perjalanan orang dengan angkutan pribadi didaerah 

perkotaan akan terus meningkat bila kondisi sistem transportasi tidak diperbaiki 

secara lebih mendasar. Peningkatan kecenderungan perjalanan dengan angkutan 

pribadi adalah dampak fenomena pertumbuhan daerah perkotaan yang disebabkan 

oleh: (Tamin,2000:513)  
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1. Meningkatnya aktivitas ekonomi kurang terlayani oleh angkutan 

umum yang memadai.  

2. Meningkatnya daya beli dan tingkat privasi yang tidak bisa dilayani 

oleh angkutan umum.  

3. Meningkatnya harga tanah di pusat kota mengakibatkan tersebarnya 

lokasi permukiman jauh dari pusat kota atau bahkan sampai ke luar 

kota yang tidak tercakup oleh jaringan layanan angkutan umum.  

4. Dibukanya jalan baru semakin merangsang penggunaan angkutan 

pribadi karena biasanya di jalan baru tersebut belum terdapat 

jaringan layanan angkutan umum.  

5. Tidak tersedianya angkutan lingkungan atau angkutan pengumpan 

yang menjembatani perjalanan sampai ke jalur utama layanan 

angkutan umum.  

6. Kurang terjaminnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan 

tepat waktu, kebutuhan akan lama perjalanan yang diderita dalam 

pelayanan angkutan umum.  

2.2.2 Kelayakan Angkutan Kota 

Sesuai dengan PERDA Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 menyebutkan 

bahwa angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu 

daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus 

umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Sedangkan 

standar dari uji kelaikan jalan atau laik jalan adalah persyaratan minimum, kondisi 

suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah 
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terjadinya pencemaran udara dan kebisinganlingkungan pada waktu dioperasikan 

di jalan. 

Peraturan Daerah Pekanbaru No. 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan JalanPengujian berkala kendaraan bermotor menurut Pasal 10 : 

1. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan 

kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan dalam kota harus 

memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi 

persyaratan teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pasal ini, dilakukan pemeriksaan berupa pengujian kendaraan 

yang dilakukan secara berkala. 

3. Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) meliputi uji berkala dan uji berkala ulangan. 

Menurut Pasal 17 mengatakan Angkutan penumpang dalam trayek tetap 

dan teratur adalah angkutan penumpangumum menggunakan mobil penumpang 

dan/atau mobil bus yang melakukanpengangkutan pada trayek yang telah 

ditetapkan dalam wilayah kota. 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum 

untuk keselamatan sebagaimana di maksud dalam pasal 17 huruf b adalah standar 

minimal untuk menjamin terhindarnya setiap orang yang mengunakan angkutan 

umum dari resiko kecelakaan yang di sebabkan oleh faktor manusia dan 

kendaraan. 
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2.3 Pengawasan Dalam Pandangan Islam 

Dalam pandangan islam pengawsan di lakukan untuk malurusakn yang 

tidak lurus,mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawsan dalam 

islam terbagi menjadi 2hal: 

1. kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid 

dan keimanan kepada ALLAH SWT. Seseorang yang yakin bahwa 

Allah itu pasti mengawasi hamba-hambanya,maka ia akan bertindak 

hati-hati. Seperti yang terdapat dalam AL-Quran Surat Al-

Mujadilah ayat 7 sebagai berikut: 

 

َوبَواِت َوَهب فِي اْْلَْرِض ۖ  َ يَْعلَُن َهب فِي السَّ أَلَْن تََر أَىَّ َّللاَّ

ًَْجَىٰي ثَََلثٍَة إَِّلَّ هَُى َرابُِعهُْن َوََّل َخْوَسٍة إَِّلَّ  َهب يَُكىُى ِهيْ 

لَِك َوََّل أَْكثََر إَِّلَّ هَُى َهَعهُْن  ًٰ ِهْي َذٰ هَُى َسبِدُسهُْن َوََّل أَْدًَ

 َ أَْيَي َهب َكبًُىا ۖ ثُنَّ يٌَُبِّئُهُْن بَِوب َعِولُىا يَْىَم اْلقِيَبَهِة ۚ إِىَّ َّللاَّ

لِين  بُِكلِّ َشْيٍء عَ   

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan 

rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada 

(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan 

tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 

banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka 
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berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari 

kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.  

Kemudian juga harus di dasari atas ketakwaan yang tinggi kepada ALLAH 

SWT,dimana dengan adanya ketakwaan kepada allah,maka akan ada rasa takut 

untuk malakukan suatu kecurangan dalam suatu pekerjaaan dan merasa diri bahwa 

allah selalu melihat apa yang kita perbuat. 

2. Sebuah pengawsn akan lebih efektif jika sistem pengawsan tersebut 

di luar diri sendiri. Sistem ini dapat terlihat dalam mekanisme 

pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian 

tugas yang telah di delegasikan,kesusaian antara penyelesaian tugas 

dan perencanaan tugas,dam lain-lain sebagainya. 

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah built in ketika 

menyusun sebuah program. Dalam menyusun program, harus sudah ada control 

didalammya. Tujuannya adalah agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan 

merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang di 

acuhkan atau yang dianggap enteng. Oleh karena itu, pengawasan terbaik adalah 

pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari system 

pengawasan yang baik. 

            Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian 

hukuman dan imbalan. Jika seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan 

baik, maka karyawan tersebut sebaiknya diberikan imbalan. Bentuk imbalan tidak 



 
 

30 

mesti bersifat material, akan tetapi juga bisa dalam bentuk pujian dan 

penghargaan, serta promosi untuk menaikkan jabatan. Sebaliknya, jika karyawan 

melakukan pekerjaan dengan berbagai kesalahan, hingga merugikan perusahaan, 

maka sebaiknya karyawan tersebut diberikan hukuman. Bentuk hukuman tersebut 

dapat berupa teguran, peringatan, skors, bahkan pemecatan. Selain itu, bentuk 

pengawasan yang baik dapat berjalan jika sang manajer berusaha memberikan 

contoh yang baik kepada bawahannya, sehingga karyawan merasa termotifasi dan 

dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. 

2.4 Definisi konsep 

Definisi konsep  merupakan pengertian batasan defenisi konsep dalam 

penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalah persepsi dalam pemahaman 

tulisan,Analisi Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 

Terhadap Kelayakan Angkutan Kota Di Kota Pekanbaru, dimana di tuliskan 

batasan-batasan pengertian konsep yang di gunakan untuk pembahasan yaitu: 

1. Pengawasan menurut (Siagian,2003:112) adalah segenap kegiatan 

untuk meyakinkan bahwa tugas ataupun pekerjaan yang telah 

dilakukan sesuai dengan rencanayangtelah di tentukan. 

Kebijaksanaan yang telah di gariskan pemerintah (aturan) yang di 

berikan. 

2. Angkutan kota, menurut Setijowarno dan Frazila (2001: 211) adalah 

angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah suatu kota 

dengan menggunakan mobil bis umum dan/atau mobil penumpang 

umum yang terikat pada trayek tetap dan teratur. Dapat juga 
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angkutan kota berupa angkutan massal atau mass rapid transit yang 

dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam satu 

kali perjalanan. 

3. Dasar hukum pengawasan peraturan daerah kota pekan baru No. 2 

tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dang Angkutan Jalan Di Kota 

Pekanbaru. 

4. Peraturan Daerah Pekanbaru No.15 Tahun 2001 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan JalanPengujian berkala kendaraan bermotor 

menurut Pasal 10 ,Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, 

kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan 

dalam kota harus memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

2.5 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang memberika bagaimana cara 

menugukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat di ketahui 

indikarot-indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisis dan variabel 

tersebut serta memudahkan anaalisis dan membatasi  ruang lingkup penelitian, 

dan indikator variabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Analisis 

Pengawasan Dinas 

Perhubungan 

Terhadap 

Kelayakan 

Angkutan Kota Di 

Kota Pekanbaru 

1. Standar Kelayakan 1. Pengujian Berkala 

2. Memiliki Perizinan 

Angkutan 

2. Monitoring Ukuran 

Kelayakan 

1. Izin Trayek Angkutan 

2. Izin Operasi Angkutan 

(Perpanjangan) 

3. Pengawasan Di Ruas-

Ruas Jalan Dan Pos 

Pengawsan  

3. Membandingkan 

Hasil Aktual 

Dengan Standar 

Kelayakan 

1. Pelaksanaan Penyidikan 

Pelanggaran  Perda Di 

Bidang LLAJ 

2. Pelanggaran Ketentuan 

Uji Berkala Dan 

Perpanjangan 

4. Tindakan Perbaikan 

Kelayakan 

1. Denda sesuai peraturan, 

pembekuan izin, dan 

pencabutan izin 

 

 

Teori Ulbert Silalahi (2002:369) 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu penelitian adalah Ani Setiarini dalam tesis berjudul 

Kajian Komparatif Pelayanan Angkutan Umum Antara Kota Semarang dan Kota 

Surakarta tahun 2004. Pada penelitian ini dibahas evaluasi trayek utama hingga 

ranting dari tingkat efisiensi pelayanan dievaluasi dengan indikator 

keterjangkauan, kelayakan, utilisasi, availability, load factor dan umur kendaraan.  

Setelah melakukan penelitian tentang pelayanan angkutan umum di Kota 

Semarang dan Kota Surakarta, Ani Setiarini menyimpulkan bahwa dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa struktur Kota Semarang dengan pola konsentrik 
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dan memiliki jaringan jalan ring radial menyebabkan hampir semua pola jaringan 

trayek angkutan umum melewati pusat kota sebagai pusat kegiatan.  

Secara umum trayek utama di Kota Semarang telah memenuhi standar 

yang ditentukan oleh World Bank. Dari hasil penelitian tersebut secara umum 

kinerja yang ada diukur dengan standarWorld Bank adalah cukup baik. Masalah 

yang timbul adalah dari segi penyimpangan rute operasional, ketidak seimbangan 

distribusi bus pada tiap trayek yang mengakibatkan kualitas pelayanan tidak 

merata  kualitas pelayanan yang tidak merata ini akan mengakibatkan perselisihan 

antara bus di kota semarang itu sendiri dan kesenjangan pendapatan antar jalur, 

pelayanan yang tidak menentu akibat headway yang tidak teratur dan jumlah bus 

yang dioperasikan lebih besar daripada permintaan. Seharus nya harus ada 

keteraturan jalur bus serta permintaan harus sesuai dengan jumlah bus yang ada 

sehingga bisa mengurangi bus yang kekosongan penumpang di jalan. 

Untuk peningkatan pelayanan sistem angkutan umum di Kota Semarang 

diperlukan evaluasi pelayanan angkutan umum yang lebih efisien dengan 

pengurangan atau penggantian moda angkutan umum untuk trayek cabang dengan 

moda yang memiliki kapasitas lebih besar sehingga dapat mengangkut 

penumpang yang lebih banyak, pengurangan dan penggantian moda transportasi 

antar kota Semarang Surakarta akan menarik minat masarakat untuk naik 

trasportasi umun dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan di kota semarang 

yang semakin hari semakin menghawatirkan  dan beban lalulintas di pusat kota.  
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2.7 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan teori yang telah di uraikan dalam studi kepustakaan,maka 

penulis membuat suatu kerangka fikiran dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Teori Ulbert Silalahi( 2002:369) 

 

ANALISI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN  TERHADAP 

KELAYAKAN ANGKUTAN KOTA DI KOTA PEKANBARU 

1. Penetapan standar kelayakan angkutan kota 

2. Ukuran kelayakan angkutan kota 

3. Membandingkan hasil dengan sandar kelayakan 

4. Penindakan  penyelewengan terhadap angkutan kota 

Diharapkan pengawan dinas perhubungan dapat 

meningkatkan angka kelayakan angkutan kota  yang 

beroperasi di pekanbaru agar transportasi nyaman mudah 

dan aman. 


