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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pengawasan 

Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan 

merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan 

pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat 

dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan 

bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi 

mewujudkan kinerja yang efekif dan efisien, serta lebih jauh mendukung 

terwujudnya visi dan misi suatu orgainisasi. Untuk mengetahui lebih dalam 

pengertian pengawasan dapat dilihat dari beberapa para ahli dibawah ini : 

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig : Pengawasan adalah tahap 

proses manejerial mengenai pemeliharaan kegiatan orgainisasi dalam 

batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. 

2. T. Hani Handoko : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses 

untuk menjamin bahwa tujuan orgainisasi dan manejerial tercapai. 

3. Brantas : Pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan 

pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk 

tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.  

Sedangkan menurut Manullang (2006:177) menjelaskan bahwa 

Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari tugas yang bersangkutan, Karena 
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pengawasan seperti ini disebut juga Pengawasan vertical atau formal karena yang 

melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. 

Menurut S.P Siagian (2004:40) Mengawasi berarti mengamati dan 

memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan 

operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara 

kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui 

apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari 

rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Husaini Usman (2001:503) pengendalian adalah proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

  Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefenisikan sebagai cara 

suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukungnya visi dan misi suatu organisasi. 

  Berdasarkan diskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diproleh suatu 

konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan 

secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai 

wewenang untuk melakukakan  pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan 

perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan 

yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

 Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena 

manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiiatan 
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manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan 

dilakukakan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan 

mengarahkannya. 

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan 

yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para 

pekerjanya. Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) teknik pengawasan ada 

dua macam yaitu : 

1. Pengawasan Langsung 

Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan terhadap 

kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk 

inspeksi langsung dan laporan dari tempat. 

2. Pengawasan Tidak Langsung 

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak 

jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari : 

a. Laporan tertulis dan  

b. Laporan lisan 

Dari laporan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari 

pimpinan dapat dilaksanakan secara lansung mapun tidak langsung, dimana tugas 

dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala 

kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat 

diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang  pimpinan. 
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B. Proses Pengawasan  

Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa 

tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang 

(2008:184) mengatakan ada beberapa proses pengawasan : 

1. Menetapkan alat pengukur (standard) 

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan  bawahan maka 

seorang pimpinan harus mempunyai standard dalam mengukur evaluasi kinerja 

bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan 

melaksanakan pekerjaanya. Alat penilai stanadard bagi hasil pekerjaan pada 

umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, 

dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standard bagi 

pelaksanaan pekerjaan. 

2. Mengadakan penilaian ( evaluasi ) 

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi 

sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi 

dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan 

alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan sebelumnnya. 

3. Mengadakan tindakan perbaikan (correctiveation) 

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus 

dianalisa apa pnyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan 

dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan 

atau evaluasi. 
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Sedangkan menurut Yohanes Yahya (2006:135-137) mengemukakan tentang 

proses pengawasan biasanya paling sedikit terdiri dari 5 tahap yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penetapan Standard Pelaksanaan (perencanaan) 

Tahap pertama dalam proses pengawasan adalah penetapan standar 

pelaksanaan yang artinya sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat 

digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan 

target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standard yang lebih khusus antara lain 

target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja 

dan sasaran produk. 

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan  

Penetapan standard sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur 

pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karna dalam tahap kedua mengukur dalam 

pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang 

dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaan dapat diukur dalam setiap jam, 

harian, mingguan serta bulanan. 

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Setelah proses diatas dilakukan maka tahapan berikutnya adalah penjalanan 

proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. 
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4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard dan Analisa Penyimpangan  

Tahap kritis proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata 

dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistim yang standard ini 

diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan, penyimpangan-

penyimpangan yang timbul dari adanya proses dalam suatu pekerjaan harus dapat 

dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki dimasa akan dating sehingaa kesalahan 

yang dibuat tidak akan terulang kembali, selain itu dapat menghindari kerugian 

yang besar dalam hal dana. 

5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan 

Bila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan 

koreksi itu harus segera diambil. Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam 

beberapa bentuk standard yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki keduanya 

yang dapat dilakukan secara bersamaan . 

Suatu pengawasan sangat penting dilakukan karena hal itu berkaitan dengan 

suatu organisasi atau instansi. Perubahan suatu lingkungan yang terus menerus 

harus disertai dengan pengawasan yang berulang-ulang dan meningkat sesuai 

dengan perkembangannya dan lingkungan dari suatu organisasi itu sendiri atau 

suatu instansi. 
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C. Ciri-ciri Pengawasan  

S.P Siagian (2003:137) mengatakan bahwa ciri-ciri  pengawasan adalah : 

1. Pengawasan harus bersifat fact finding 

2. Pengawasan harus bersifat prefectif 

3. Pengawasan harus diarahkan kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan 

4. Pengawasan hanyalah sekedar untuk alat mengefesiensikan 

5. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk administrasi dan manajemen  

6. Pengawasan harus effisien 

7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi 

menentukan apa yang tidak benar 

8. Pengawasan harus bersifat membimbing 

Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tempat 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Herujito (2002:242) prinsip-prinsip 

pengawasan ada 7 yaitu  : 

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi 

2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

3. Luwes 

4. Memcerminkan pola organisasi 

5. Mudah dipahami 

6. Dapat segera diadakan perbaikan 
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D. Fungsi Pengawasan 

Menurut Julina (2008:72) mengemukakan tentang fungsi pengawasan 

adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan 

tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan 

untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat 

berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan 

sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan 

dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan 

digunakan secara efektif dan effisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

 Menurut Maringan Masry Simbolon (2004:62) mengatakan bahwa fungsi 

pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 

tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan proseddur yang ditentukan. 

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian 

dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

4. Untuk memperbiaki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan 

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengemukakan bahwa fungsi pengawasan 

adalah menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. Hal 
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ini berarti fungsi pengawasan ini tidak bias terlepas dari fungsi manajemen 

lainnya khusnya perencanaan (planning). Apabila fungsi perencanaan tersebut 

berjalan dengan baik, maka diharapkan didalam implementasinya juga dapat 

berjalan dengan sempurna. Namun demikian, untuk mengontrol sejauh mana 

kesesuaian antara rencana kerja dengan proses kerja serta hasil yang diharapkan 

dari kinerja tersebut, maka disini diperlukan adanya pengawasan atau controlling. 

E. Pengawasan Yang Efektif 

Ada beberapa karakteristik pengawasan yang efektif menurut 

Sarwoto(2010:28) yaitu : 

1. Adanya unsur keakuratan, dimana data dapat dijadikan pedoman dan 

valid. 

2. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disimpulkan, di evaluasi dan 

dilakukan kegiatan perbaikan. 

3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami. 

4. Terpusat dengan merumuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang 

paling sering terjadi. 

5. Realisasi secara ekonomis, dimana biaya sistim pengawasan harus 

lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat. 

6. Realisasi secara organisasional, yaitu sesuai dengan kenyataan yang 

ada diorganisasi. 



 
 

24 

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena menimbulkan sukses atau 

gagal oprasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya. 

8. Fleksibel, harus dapat disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, 

sehingga tidak harus membuat sistim baru apabila terjadi perubahan 

kondisi. 

9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan 

deviasis standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan 

diambil. 

10. Diterima para anggota organisasi, melakukan pelaksanaan kerja 

anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung 

jawab dan prestasi. 

 

F. Tujuan Pengawasan 

Menurut  Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawasn Saefullah (2005:327) 

tujuan utama dari pengawasan ialah mwngusahakan agar apa yang direncanakan 

menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan tersebut maka 

pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut yaitu : 

1. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah 

direncanakan. 
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2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-

penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada 

waktu itu maupun waktu yang akan datang. 

Sedangkan tujuan dari pengawasan menurut Situmorang dan Juhir 

(2001:26) adalah : 

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan dari 

pemerintah. 

2. Menertibkan koordinasi dari kegiatan-kegiatan. 

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa 

yang dihasilkan. 

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. 

 

G. Pengertian Manajemen Transportasi 

Manajemen transportasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian 

transportasi atau unit dalam organisasi industry atau perdagangan dan jasa lain 

(manufacturing business and service) untuk memindahkan/angkutan barang atau 

penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lain secara efektif dan efisien, ada beberapa 

tugas utama yang dilakukan oleh manajemen transportasi yaitu : 
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1. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi 

organisasi secara keseluruhan. 

2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. 

3. Dampak social dan tanggung jawab social dalam mengoperasikan 

angkutan. 

Ketiga tugas ini selalu harus dilakukan dalam waktu bersamaan dan dalam 

tindakan manejerial yang sama. Ini berarti bahwa tugas yang akan diselesaikan itu 

direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

Pengendalian operasi mencakup pengguna teknik manajemen yang mendorong 

orang mencapai sasaran dari suatu pelaksanaan tertentu, menurut Nur Nasution 

(2004:104). 

Menurut Rohardjo Adisasmita (2010:1) mengemukakan tentang 

transportasi sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal 

(orgin) ke tempat tujuan (destination). Transportasi merupakan kegiatan jasa 

pelayanan (service aktivites). Jasa transportasi diperlukan untuk membantu 

kegiatan sektor-sektor lain seperti (sektor pertanian, sektor industri, sektor 

pertambangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor keuangan, sektor 

pemerintahan, sektor transmigrasi, sektor pertahanan keamanan dan lainnya) 

untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing 

sektor tersebut. 

Sedangkan menurut Fidel Miro(2005:4) mengatakan transportasi sebagai 

usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek 
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dari suatu tempat ketempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih 

bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Transportasi dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan turunan . karena 

transportasi ditimbulkan disebabkan adanya maksud atau tujuan yang ingin 

dicapai melalui transportasi misalnya pengiriman barang, berpergian dan lain-lain. 

Konsep trasnportasi didasarkan pada adanya perjalanan antara asal dan tujuan, 

transportasi dartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke 

tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, 

darimana kegiatan angkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana tempat tujuan 

dakhiri. 

 

H. Sasaran Manajemen Transportasi 

Menurut Nur Nasutuion (2004:109) untuk mewujudkan fungsi produk 

transportasi sasaran yang harus dicapai dalam perusahaan pengangkutan umum 

adalah : 

1. Menjamin penyelenggaraan angkutan yang aman dan menjamin 

keselamatan (safety). 

2. Menjamin pengoperasian yang tertib dan teratur (regulaty). 

3. Mencapai efisiensi pengoperasian angkutan (economy). 

Departemen perhubungan sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk 

membina terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, efisien dan 

efektif. 
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I. Kinerja Manajemen Transportasi 

Menurut Nur Nasution (2004:111-113) untuk mengukur tingkat 

keberhasilan atau kinerja dari system operasi transportasi ada beberapa faktor-

faktor kinerja transportasi sebagai berikut : 

1. Faktor Tingkat Pelayanan 

a. Kapasitas 

Kapasitas dinyatakan sebagai jumlah penumpang atau barang yang 

bisa dipindahkan dalam satuan waktu tertentu. Dalam hal ini 

kapasitas ini merupakan fungsi dari kapasitas atau ukuran tempat 

atau sarana transportasi dan kecepatan, serta mempengaruhi 

besarnya tenaga gerak yang dibutuhkan. Biasanya semua pihak 

berusaha untuk meningkatkan kapasitas dengan cara memperbesar 

ukuran, mempercepat perpindahan, merapatkan/memadatkan 

penumpang /barang angkutan. Namun demikian ada batasan-

batasan yang harus diperhatikan dalam mengupayakan hal-hal 

tersebut, yaitu anatara lain keterbatasan ruang gerak yang ada, 

keselamatan, kenyamanan dan lain-lain. 

b. Aksebilitas  

Aksibilitas menyatakan tentang kemudahan orang dalam 

menggunakan suatu sarana transportasi tertentu dan bias berupa 

fungsi dari jarak maupun waktu. Suatu sistem transportasi 

sebaiknya bias diakses dengan mudah dari berbagai tempat dan 
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pada setiap saat untuk mendorong orang menggunakannya dengan 

mudah. 

2. Faktor Kualitas Pelayanan   

a. Keselamatan  

Keselamatan ini erat hubunganya dengan masalah kemungkinan 

kecelakaan dan terutama berkaitan erat dengan sistem 

pengendalian yang digunakan. Suatu system transportasi yang 

mempunyai system yang ketat, biasanya mempunyai tingkat 

kselamatan dan keamanan yang tinggi.  

b. Keandalan 

Keandalan ini berhubungan dengan factor-faktor seperti ketetapan 

jadwal waktu dan jaminan sampai ditempat tujuan. Suatu sistim 

transportasi yang andal berarti bahwa penumpang dan atau barang 

yang diangkutnya bias sampai pada waktu yang tepat tidak 

mengalami gangguan kerusakan. 

c. Fleksibilitas  

Fleksibilitas adalah kemudahan yang ada dalam mengubah segala 

sesuatu sebagai akibat adanya kejadian yang berubah tidak, sesuai 

dengan yang direncanakan. 

d. Kenyamanan  

Kenyamanan transportasi, terutama berlaku untuk angkutan 

penumpang, erat kaitannya dengan masalah tata letak tempat 

duduk, system pengaturan udara didalam kendaraan, ketersedian 
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fasilitas khusus seperti toilet, tempat makan, waktu operasi dan 

lain-lain. 

e. Kecepatan  

Kecepatan merupakan faktor yang sangat penting dan erat 

kaitannya dengan masalah efisiensi system tansportasi. Pada 

prinsipnya dengan masalah menginginkan kecepatan yang tinggi 

dalam bertransportasi, namun demikian keinginan itu dibatasi oleh 

berbagai hal, misalnya kemampuan mesin atau tenaga penggerak 

yang terbatas, masalah keselamatan dan kemampuan manusia 

dalam mengendalikan penggerakkan yang juga terbatas dan lain-

lain. 

f. Dampak  

Dampak transportasi sangat beragam jenisnya, mulai dari dampak 

lingkungan (populasi, kebisingan, getaran dan lain-lain) sampai 

dengan dampak sosial politik yang ditimbulkan atau diharapkan 

oleh adanya suatu operasi lalu lintas serta besarnya energi yang 

dibutuhkan. 

 

J. Pandangan Islam Tentang Pengawasan  

Di dalam islam telah mencakup semua sisi kemanusian, baik mencakup 

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

sampai pada kata hatinya. 
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Pengawasan yang paling tepat hendaknya adalah pengawasan yang berasal 

dari diri sendiri. Karena Al-Quran telam memberikan petunjuk, bahwa setiap apa 

yang kita perbuat atau kita lakukan itu tidak terlepas dari pengawasan Allah. Islam 

mengajarkan bahwa pengawasan yang hakiki adalah pengawasan yang berasal 

dari Allah Swt. Serta pengawasan yang dilakukan oleh manusia terhadap diri 

sendiri dan lingkungannya terutama memiliki keterbatasan. 

 

                            

                          

Artinya : aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang 

Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya Yaitu: "Sembahlah Allah, 

Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama 

aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan Aku, Engkau-lah 

yang mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala 

sesuatu.( QS al-Maa-idah:117) 
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Artinya : dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itudengan 

sindiranatau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam 

hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam 

pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, 

kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan 

janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 

'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam 

hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun.(QS al-Baqarah:235) 

 

                           

Artinya : ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan 

berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat 

pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. (QS Shaad:29) 

Beberapa hadits Rasulullah saw juga menganjurkan perlunya juga 

melaksanakan Pengawasan atau evaluasi terhadap dalam setiap pekerjan. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam 
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rangka menjamin terlaksananya kegiatan secara konsisten, konsep pendidikan 

islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya 

pengawasan tidak hanya megedepankan hal yang bersifat materil saja, tetapi juga 

mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual, hal ini yang secara signifikan 

membedakan antara pengawasan dalam konsep islam dengan konsep skuler yang 

hanya melakukan pengawasan dalam sifat materil tanpa melihat Allah SWT 

sebagai pengawas utama. 

 حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن )الحديث

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

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

 

 َشْيئ ُكلِّ َعلَى ألَْحَسانَاْ َكتََب هللاَ إِن  

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010). 

 

K. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan 

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, untuk dapat 

mengembangkan wawasan berfikir, peneulis mengambil penelitian sebelumnya 

yaitu : 

1. Irfan Utama Putra, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, Jurusan Administrasi Negara Tahun 2013 dalam 

penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah 



 
 

34 

Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek Kota 

Pekanbaru” menjelaskan bahwa masalah dalam penelitian ini yaitu, 

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Izin Trayek Kota Pekanbaru (studi kasus pemberian 

izin trayek angkutan umum dalam Kota jenis oplet diKota Pekanbaru, 

penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Trayek Kota Pekanbaru dan unruk mengetahui kendala-

kendala apa saja dalam penerapan Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek Kota Pekanbaru, 

serta penelitian ini menghasilkan pelaksanaan bentuk program 

pembinaan, dan pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika hasil nya kurang maksimal sesuai dengan hasil 

rekapitulasi jawaban sampel dari penelitian yang dikategorikan 53,8% 

yang dilakukan dalam realisasi kebijakannya.  

2. Fitri Hardila Sari, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, Jurusan Administrasi Negara Tahun 2014 dalam 

penelitiannya yang berjudul Analisis Fungsi Dinas Perhubungan 

Dalam Penertiban Angkutan Umum diKota Pekanbaru, 

menjelaskan bahwa masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah 

fungsi Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum diKota 

Pekanbaru, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis bagaimanakah pengawasan fungsi Dinas Perhubungan 
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Dalam Penertiban Angkutan Umum diKota Pekanbaru, berdasarkan 

hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peneliti menggunakan sub-sub 

indikator seperti melaksanakan pemeriksaan kendaraan angkutan 

umum dijalan sesuai dengan kewenanganya, melaksanakan 

pengawasan, pengendalian dan pam lalu lintas diruas-ruas 

persimpangan jalan, dan pos-pos pengendalian dalam Kota dan 

menyiapkan laporan kegiatan dibidang angkutan umum diKota 

Pekanbaru masih belum baik dikarnakan masih banyak pelanggaran 

yang dilakukan oleh supir-supir angkutan umum seperti tidak 

menamatuhi aturan lalu lintas, tidak menggunakan sabuk pengaman, 

membawa penumpang secara ugal-ugalan yang bias mengakibatkan 

kecelakaan. 

3. Arie Hidayat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Jurusan Administrasi Negara Tahun 2015 dalam penelitiannya 

yang berjudul Analisis Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam Menertibkan Jasa Angkutan Umum (Studi Kasus 

Pengawasan Travel diKota Tembilahan), menjelaskan bahwa 

masalah dalam penelitian in yaitu, bagaimanakah fungsi Pengawasan 

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menertibkan Jasa 

Angkutan Travel, dan penelitian ini  bertujuan untuk Menganalisa 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam Menertibkan Jasa Angkutan Travel diKota 
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Tembilahan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa 

peran dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap 

angkutan travel diKota Tembilahan yaitu, dengan melakukan 

pengujian berkala terhadap kendaraan travel dan pengawasan izin 

trayek yang berkaitan dengan inspeksi dinas perhubungan darat yang 

berkerjasama dengan dinas perhubungan umum dalam inspeksi ini 

belum dikatakan baik karena belum melakukan tugas dengan rutin, jadi 

masih banyak kendaraan travel gelap yang berkeliaran sangat bebas 

diKota Tembilahan. Dibidang penertiban Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informasi melakukan pengecekan surat-surat izin 

usaha terhadap perusahaan travel tersebut, tetapi masih banyak 

terdapat perusahaan travel yang menjalankan usahanya secara illegal, 

hal ini tentu mempengaruhi bidang pengawasan dan penertiban oleh 

Dinas Perhubungan dikatakan belum baik dikarnakan dilaksanakan 

tidak sesuai dengan SOP. 

4. Fatmi Khairah, , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, Jurusan Administrasi Negara Tahun 2016 dalam 

penelitiannya yang berjudul, Analisi Pelaksanaan Pengawasan 

Kendaraa Laik Jalan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informasi diKota Pekanbaru (Studi Kasus Oplet 

diKota Pekanbaru), menjelaskan bahwa masalah dalam penelitian ini 

yaitu bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan 

Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 
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diKota Pekanbaru, dan faktor penghambat apa saja yang dihadapi 

Dinas Perhubungan Komnikasi dan Informasi Kota Pekanbaru, dan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan 

Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan 

pengawasan kendaraan laik jalan angkutan kota khususnya angkutan 

oplet dikota pekanbaru kurang optimal karena dikategorikan sedang 

yaitu dari indikator penentuan persyaratan teknis jalan kendaraan 

dengan (mean=2,55) lebih tinggi dibandingkan dengan perizinan 

angkutan umum dengan (mean=2,52) sedangkan yang paling rendah 

adalah indikator penyidikan terhadap kendaraan bermotor dengan 

(mean=2,27). Dari hasil penelitian ini yang menjadi penghambat 

pelaksanaan pengawasan kendaraan laik jalan angkutan kota 

khususnya angkutan oplet diKota Pekanbaru yang terutama adalah 

sumber daya manusia itu sendiri(SDM), kedua adalah dana/biaya, dan 

yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi.   
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L. Definisi Konsep  

Dari judul Penelitian “Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam 

Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota” penulis membuat definisi konsep 

sebagai berikut : 

1. Pengawasan adalah merupakan proses pemantauan kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, serta 

bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan juga 

merupakan bentuk pengamatan, pemantauan dari seorang atasan maupun 

seorang yang mempunyai wewenang untuk melihat kinerja bawahannya 

apakah sesuai yang telah diarahkan agar tidak melenceng dari suatu proses 

perencanaan kegiatan tersebut. 

2.  Transportasi adalah sebagai pemindahan barang, pengangkutan, serta 

perpindahan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. 

3. Pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam 

Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota. 
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M. Konsep Operasional 

Adapun Konsep Operasional Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota adalah : 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Standar Operasional 

Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru 

1. Pengawasan   a. Pelaksanaan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan 

b. Melaksanakan Pengujian 

Berkala Kendaraan Angkutan 

Kota 

c. Memeriksa Kelengkapan 

Kendaraan Angkutan Kota  

2. Perizinan   a. Perusahaan / PO Angkutan 

Kota 

b. Kartu Pengawasan atau Kartu 

Kontrol 

3. Penertiban  a. Hukuman kurungan 

b. Denda 

c. Sanksi administrasi 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018 
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2.11    Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Dalam Pengawasan Izin Trayek Oplet yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018 

           Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

 Standar Operasional Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

           Pengawasan 

Penertiban          Perizinan 

a. Pelaksanaan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan 

b. Melaksanakan Pengujian 

Berkala Kendaraan 

Bermotor 

c. Memeriksa Kelengkapan 

a.Perusahaan / PO 

Angkutan Kota 

b.Kartu Pengawasan 

atau Kartu Kontrol 

a. Hukuman 

Denda 

b. Denda  

c. Sanksi 

Administratif 

Angkutan Kota  Pekanbaru 


