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 BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Konsep Peranan   

    Menurut Gross Bery (2003,105) mendifinisikan peranan sebagai sebagai 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial 

tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma sosial dan 

oleh karna itu dapat dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma-norma 

didalam masyarakat. Dalam peranan ini terdapat dua harapan yaitu harapan yang 

dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyrakat atau terhadap orang yang 

menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. 

Menurut soekanto (2005;269) kata peran mencangkup sedikit tiga 

pengertian yaitu 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkain peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Sedangkan menurut kusnadi (2005;385) ada 3 peran yang dilakukan 

pemimpin dalam organisasi yaitu:  
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1) Peran pribadi mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang 

lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini 

pemimpin memeliki peran yang berbeda, yaitu: 

a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi. 

b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya 

bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi 

,mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan. 

2) Peran berkaitan dengan informasi, diamana pimpinan merupakan titik 

sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang 

berbeda dalam lingkupnya.dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam 3 

hal yaitu; 

a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau 

informasi dari dalam diluar organisasi yang dianggap relevan. 

b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarkan 

keseluruhan bagian organisasi. 

c. Sebagai juru bicara 

3) Peran keputusan  dalam hal ini pemimpin memainkan empat peranan 

wiraswasta, pengalokasian sumber daya. 

2.2 Pengawasan 

Menurut S.P Siagian (2004 : 125), pengawasan adalah proses pegamatan 

dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisai untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan menurut Landri didalam buku Husaini Usman 
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(2011:504), pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastia 

apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana 

semula. Selanjutnya Henry Fayol dalam M.Manullang (2008 : 173), mengatakan 

bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang 

dilakukan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.  

  Menurut Arman Hakim Nasution (2006 : 14), Pengawasan adalah 

mengatur dan membetulkan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin14 

sesuainya kegiatan dengan rencana menyangkut pelaksanaan kerja dengan 

sasaran-sasaran dan rencana - rencana, menunjukkan penyimpangan- 

penyimpangan negative yang ada, dan mengambil tindakan pembetulan untuk 

penyimpangan itu, membantu menjamin terlaksananya rencana-rencana. Selain itu 

menurut Leslie W. Rue (2010 : 9), Controling adalah mengukur pelaksanaan 

dengan tujuan - tujuan, menentukan sebab - sebab penyimpangan - penyimpangan 

dan mengambil tindakan - tindakan korektif dimana perlu. Sedangkang Manullang 

(2006 : 177), menjelaskan pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas 

yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan 

vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang 

yang berwenang. 

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, pengawasan sangat penting 

dalam organisasi. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi 

manajemen lainnya, terutama dengan perencanaan. Pengawasan tidak mungkin 

dapat dilaksanakan tanpa kegiatan dan perencanaan dan rencana tidak akan 
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tercapai secara optimal jika tidak disertai denga pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Begitu pula fungsi pengoganisasian dan pegerakan sebagai unsur manajemen, 

maka pengawasan berusaha meluruskan dan mengkoreksi segala aktifitas-

aktifitas16 dilapangan supaya benar-benar mengarah pada usaha tercapainya 

tujuan yang diinginkan.Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan 

agar setiap pekerjan dilaksanakan sebagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa 

tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 

sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya 

atau tidak. 

2.2.1 Fungsi Pengawasan 

Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317), mengemukakan fungsi 

pengawasan pada dasarnya meruapakan proses yang dilakukan untuk 

memastiakan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaiamana mestinya. 

Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang 

menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang 

diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi 

pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan 

dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan 

dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk 

mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang 

telah direncanakan.Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat 

pengawasan adalah: 
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1. Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan 

wewenang dalam pelaksanan pekerjan.17 

2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. 

3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak 

terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan 

pekerjan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 

            Selanjutnya menurut T. Hani Handoko (2003 : 26), fungsi pengawasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan setandar pelaksanaan 

2. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar 

yang telah ditetapkan 

3. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar. 

2.2.2Tujuan dari Fungsi Pengawasan 

Tujuan pengawasan menurut Soekarno dalam Safrudin (2002 : 36), adalah: 

untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, 

mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang 

ditentukan, mengetahui kesulitan - kesulitan dan kelemahan - kelemahan dalam 

bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan 

keluar jika ternyata dijumpai kesulitan - kesulitan, kelemahan - kelemahan, atau 

kegagalan ke arah perbaikan. 
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Sedangkan menurut Griffin dalam Tisnawati Sule (2005 : 318), 

menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari pengawasan, yaitu: 

1. Adaptasi lingkungan, yaitu bertujuan agar perusahaan dapat terus beradaptasi 

dengan perubahan yang terjadi dilingkungan perusahaan, baik bersifat lingkungan 

internal maupun lingkungan eksternal. 

2. Meminimumkan kegagalan, yaitu untuk meminimalkan kegagalan, ketika 

perusahaan melakukan produksi, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal 

mungkin. 

3. Meminimumkan biaya, yaitu bertujuan untuk meminimumkan biaya, baik pada 

kegiatan memproduksi maupun yang lainnya. 

4. Antisipasi kompleksitas organisasi, yaitu agar perusahaan dapat mengantisipasi 

berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.19 

      Situmorang (2001: 26), mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah 

untuk : 

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan 

perintah. 

2. Menertibkan koordinasi kegiatan - kegiatan.  

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 

 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang 

dihasilkan.  

5.Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. 
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2.2.3 Jenis - jenis Pengawasan 

            Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir dalam Siagian (2008:139), 

mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh 

administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni : 

1. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi 

mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Akan 

tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -

terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat 

selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus 

melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. 

2. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak jauh. 

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. 

Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada 

pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya 

melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu 

mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan 

menyenangkan pimpinan. 

2.2.4 Konsep Tugas  

 Menurut Moekijat (1998;11) Tugas adalah Suatu bagian atau suatu unsur, 

satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur elemen 

atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. 

 Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan 

sepesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut Jhon dan Mary Milner 
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dalam moekijat (1998;10) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan 

tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. 

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas adalah 

kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para 

pegawaidalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang 

lingkup atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. 

2.2.5. Pentingnya Pengawasan 

            Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah 

memiliki disiplin tinggi.Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, 

teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik. Disiplin yang dari rasa 

sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, 

lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu 

yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang 

diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai. 

            Menurut Siswanto (2009 : 200), ada berbagai faktor yang membuat 

pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, adalah : 

1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi 

terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk 

dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya23 peraturan 

pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi 

perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga 
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mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan 

perubahan-perubahan yang terjadi. 

2. Peningkatan komplesitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin 

memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk 

harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, 

penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, 

bermacam - macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selaludimonitor. 

Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak 

agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-

pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar 

luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien 

dan efektif. 

2.2.6.Pengawasan yang Efektif 

            Menurut Sarwoto (2010 : 28), pengawasan yang efektif yaitu : 

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid. 

2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat 

dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan 

3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami 

4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling 

sering terjadi.25 

5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih 

rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat. 

6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di 
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organisasi. 

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau 

gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya 

8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga 

tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi 

9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi 

standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil 

10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja 

anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tangung jawab dan 

prestasi. 

            Adapung pengawasan yang efektifberdasarkan tugas yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memacu pada UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 

262 (1) dan Pasal 265 (1), yang berbunyi: 

 Pasal 262 (1). 

a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan 

Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan 

khusus; 

b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau 

barang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan 

Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; 

d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 
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e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau 

Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik 

jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau 

f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin 

penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani 

berita acara pemeriksaan. 

2.2.7. Teori Pengawasan 

Pengawasan adalah merupakan fungsi manajemen yang juga mepunyai 

hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi 

perencanaan. Ini berarti bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan dengan 

berperan tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara 

optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Menurut silalahi (2009;174) fungsi kegiatan perencanaan mendahului 

pengawasan dalam hal mana perancanaan mewarnai dan mempengaruhi kegiatan 

pengawasan, sedangkan kegiatan yang efektif memberikan umpan balik untuk hal 

perubahan-perubahan standar input yang sangat salaras. Dengan demikian 

perancanaan dan pengawasan dapat dipandang sebagai mata rantai yang saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi. 

Dari definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan 

dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam melaksankan 

kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan berperanan apabila 

sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. 
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Selanjutnya, pengawasan dapat dikatakan salah satu fungsi seorang 

manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektifitas 

dan efesiensi pencapain tujuan organisasi. Seperti yang didefinisikan oleh Terry 

(dalam Zulkifli, 2005;204) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperani tindakan-tindakan yang telah 

dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian untuk mencapai hasil yang telah 

direncanakan. 

Menurut Silalahi (2009;176) mengemukakan bahwa proses pengawasan  

pada garis besarnya mengandung langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: 

1. Menentukan objek-objek yang akan diawasi. 

2. Menetapkan sebagai alat ukur pengawasan atau menggambarkan 

pekerjaan yang dikehendaki. 

3. Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang digunakan. 

4. Mengukur hasil kerja yang dilaksanakan. 

5. Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan 

Menurut   Sarwoto (1991;100) mengemukakan ciri-ciri pengawasan yang 

berperan ada beberapa yaitu: 

1. Pengawasan harus bersifat “fact finding” , artinya pengawasan harus 

menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan 

dalam organisasi. 
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2. Pengawasan harus bersifat “preventif”, artinya harus dapat mencegah 

timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari 

rencana semula. 

3. Pengawasan diarahkan kepada masa yang akan datang. 

4. Pengawasan hanya sekedaralat untuk meningkatkan efesiensi dan tidak 

boleh dipandang sebagai tujuan. 

5. Pengawasan harus bersifat membimbing agar pelaksanaan 

meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang bentuk 

baginya. 

Tugas pokok dan Fungsi dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah : 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan sebagian urusan pemerintah derah kota di bidang perhubungan. 

Fungsi: 

1. Malaksanakan pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya. 

2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap 

pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan dalam kota. 

4. Malakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama 

pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas. 

5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau 

barang berbahayalalu lintas darat. 
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6. Malakukan pengawasan, pengendalian dan lalu lintas  di ruas-ruas 

persimpangan jalan dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota. 

7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 

(Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 

2015) 

 

2.3  Pelayanan Jasa Angkutan Transportasi Umum 

2.3.1 Pelayanan publik 

 Pelayanan publik adalah dalam sinabela (dalam Harani pasolong 

2008:128) adalah sebagai setiap kegitan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 

sekumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada satu produk secara fisik. 

 Sedangkan menurut keputusan Mentri Negara Aparatur Negara  No. 63 

Tahun 2003 disebutkan bahwa pelayanan umum adalah segala buntuk kegiatan 

pelayanan yang dilaksankan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan 

dilingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang atau jasa 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. 

2.3.2 Transportasi 

 Secara umum defenisi transportasi adalah pemindahan manusia atau 

barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana 

yang digerakkan oleh manusia atau mesin (Nasution: 2004). 
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Transportasi dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan karena 

transportasi di timbulkan disebabkan adanya maksud atau tujuan yang ingin 

dicapai melalui transportasi misalnya pengiriman barang, bepergian dan lain-

lain.konsep transportasi didasarkan pada ajanya perjalanan antara asal dan 

tujuan.transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat 

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

ketempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakana dari temapt asal, dari 

mana kegiatan angkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana tempat tujuan diakhiri. 

2.4  Izin Trayek 

 Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan 

orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan 

perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 

Pengawasan izin trayek adalah memperhatikan kelayakan jalan angkutannya 

agar terciptanya rasa aman dan nyaman bagi para penumpangnya. Agar hal 

tersebut dapat terlaksana, 

2.5 Pandangan Islam 

Didalam islam telah mencakup semua sisi kemanusian, baik mencakup 

semua orang mu’min, sejak ia baliqh sampai matinya, dari perkataan, perbuatan 

sampai pada kata hatinya. 

Pengawasan yang paling tepat hendaknya adalah pengawasan yang berasal 

dari diri sendiri. Karena Al-Qur’an telah memberikan petunjuk, bahwa setiap apa 

yang kita perbuat atau kita lakukan itu tidak lepas dari pengawasan allah. Islam 

mengajarkan bahwa pengawasan yang hakiki adalah pengawasan yang berasal 
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dari Allah SWT. Serta pengawasan yang dilakukan oleh manusia terhadap diri 

sendiri dan lingkungannya terutama memiliki keterbatasan. 

Beberapa hadist Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya 

melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran islam 

sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu 

sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain 

berdasarkan hadist Rasulullah Saw sebagai berikut: 

ث) حدي بوا (ال س كم حا س ف بل أن بوا أن ق س حا وا ب كم ون بل أعمال وزن أن ق  ت

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 

dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).   

 

 Dalam pandangan islam segala sesuatu harus dilkukan secara terencana, 

dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar mengajar yang 

merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran 

adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. 

Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar 

menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadist  

ان ا   ع        ل         س     ن                 ح 

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu.”(HR. Bukhari: 6010). 

 

Berdasarkan hadist di atas, pengawasan dalam islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. 
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Pengawasan di dalam islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal : pertama, 

pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan 

kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa allah pasti mengawasi hambanya, 

maka oarang itu akan berindak hati-hati. Kedua, ketika sendiri dia yakin allah 

yang kedua, dam ketiga berdua dia yakin allah yang ketiga. Allah swt berfirman: 

“tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya allah mengetahui apa yang ada 

di langit dan apa ada yang dibumi”.(QS.AL-mujadalah:7). Selain itu berdasarkan 

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabranibahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda “sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu 

pekerjaan di lakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas) (HR.Thabarini). 

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk 

mencegah seseorang terjatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan 

lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud 

dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan. 

Fungsi manejerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi  

kerja bawahan untuk memastikan kerja bahwa tujuan organisasi dan rencana yang 

didesain sedang dilaksanakan. Dalam kontek ini, implementasi syariah 

diwujudlkan melalui tiga pilar pengawasan yaitu: 

1. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan di 

bina agar menjadi manusia yang bertaqwa. 

2. Pengawasan anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan 

sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan 
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mendapatkan pengawasan dari personilnya sesuai dengan arah yang telah 

ditetapkan . 

3. Penerapan aturan, organisasi di tegakkan dengan aturan main yang main 

yang jelas dan transparan  dan tidak bertentangan dengan syariah. 

Ar-riqobah atau proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus 

menerus harus dilaksankan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya 

planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih 

buruk. Mengenai faktor ini Al-Qur’an memberikan konsepsi yang tegas agar hal 

yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan Al-Qur’an lebih dahulu pada 

intropeksi, evaluasi diri pribadi sebagai pimpinan apakah sudah sejalan dengan 

pola dan tingkah berdasarkan planning dan program yang telah dirumuskan 

semula. Setidak-tidanya menunjukkan sikap yang simpatik dan menjalankan 

tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya. 

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan  ajaran 

allah dan rasulnya. Dalam islam di yakinibahwa setiap manusia didampingi oleh 

dua malaikat (Raqid dan Atid) yang mencatat segala perbuatan manusia dan akan 

dpertanggung jawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah SWT. 

2.6 Definisi Konsep 

            Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Peranan adalah sebagai prilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. 
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b. Pengawasan adalah proses pegamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatanorganisai untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan 

berjalansesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

c. Transportasi adalah pengankutan barang atau orang dari suatu 

tempatketempat lain oleh berbagai jenis kendaraan bermotor atau tidak 

bermotor. 

d. Travel atau yang disebut Biro perjalananadalah perusahaan yang 

bergerakdibidang jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan 

menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang. 

e. Trvel gelap adalah kendaraan pribadi yang mengangkut penumpang 

baikorang atau barang dan dikenai biaya dari penumpangnya. 

2.7 Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat 

diukur sesuai dengan realita. Untuk memberikanan kesamaan pemahaman, 

memudahkan menganalisa dan membatasi ruang lingkup pengoperasian dalam 

penelitian maka penulis mencoba mencoba memberikan konsep operasional dan 

teknik pengukuran yaitu: 

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Darat. 

2. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin 

bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan dan kebijaksanaan yang telah digariskan perintah (aturan) 

yang diberikan. Dalam pengawasan ini mencakup, pelaksanaan lalu lintas, 
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melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, izin trayek dan 

inspeksi. 

3. Penertiban  adalah aturan yang ada di Dinas Perhubungan yang belum 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Supaya dalam penertiban 

mencakup, memeriksa kendaraan Trvel Angkutan Umum, perusahaan travel 

atau pemelik PO. Travel, Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan 

Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) ini mengikuti atauran yang telah 

berlaku supaya berada di jalur yang benar. 

4. Tertib lalulintas adalah manataati peraturan lalulintas yang berlaku dengan 

berdasarkan kapatuhan akan hukum dan menjadi warga negara yang baik 

serta patuh pada ketatapan yang berlaku, dengan tetap didukung dasar 

pemekiran keselamatan bersama saat dijalan raya. 

Tabel 2.1 Konsep Operasioanal “Peranan Dinas Perhubungandalam 

mengawasi izin Trayek Travel di kota pekanbaru” 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pengawasan Izin 

Trayek Travel di 

Kota Pekanbaru 

1. Pengawasan 

2. Penertiban 

1. Pengendalian 

2. Pembinaan 

3. Sosialisasi 

4. Profesionalitas 

5. Akuntabilitas 

 

3. Penegakan Hukum 

dan Kepastian 

Hukum 

 

1. Melaksanaan Peraturan yang 

Berlaku 

2. Pemberian Sanksi 
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4. Faktor-faktor 

yangMempengaruhi 

 

1. Faktor Penghambat  

2. Upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi hambatan 

Sumber:kepala bidang lalu lintas Bapak Edy Sofyan 

2.8  Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran penelitian pola pikir yang menunjukkan hubungan 

antara variabel yang akan di teliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah 

rumusan yang perlu dijawab melalui penelitian. Berdasarkan permasalahan dan 

teori yang di uraikan, dapat di gambarkan kerangka pemekiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran 
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